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TEMA 1

VII SOPCOM - Meios Digitais e Indústrias Criativas

Portugal deve apostar
em sinergias com espaço
lusófono e ibero-americano
Especialistas em Ciências da Comunicação
reúnem-se na Universidade do Porto
A inter-relação das ciências de comunicação nos espaços ibérico e
lusófono e ibero-americano, o debate em torno dos meios digitais e a
sua ligação às indústrias criativas e a importância de os decisores
políticos ouvirem os cientistas da comunicação no desenho de
políticas públicas relacionadas com o sector constituíram temas de
destaque no VII SOPCOM - Meios Digitais e Indústrias Criativas.
Foram selecionadas mais de 300 comunicações, sendo o GT (Grupo de
Trabalho) de Jornalismo e Sociedade o mais concorrido com mais de
40 comunicações selecionadas.

Texto: Maria José Brites Fotos: organização do SOPCOM

A

sessão de abertura ficou especialmente
marcada pelas intervenções de Moisés de
Lemos Martins, presidente da Direcção da
SOPCOM (Associação Portuguesa de
Ciências da Comunicação), e do secretário
de Estado Adjunto do Ministro-Adjunto e dos Assuntos
Parlamentares, Feliciano Barreiras Duarte. Moisés de
Lemos Martins chamou a atenção para a necessidade de
os cientistas da comunicação serem consultados sobre as
políticas da área e para a necessidade de reconhecimento
do peso do sector no âmbito das ciências sociais, designadamente no Conselho Científico das Ciências Sociais e
das Humanidades da FCT.
6 |Jan/Mar 2012|JJ

Em jeito de resposta, Feliciano Barreiras Duarte prometeu transmitir as preocupações ao Ministério da
Educação e o agendamento de uma reunião no início
deste ano para que o Executivo tome conhecimento dos
problemas e necessidades do setor. Os dois intervenientes
assinalaram ainda a importância de usar sinergias no
espaço lusófono, como forma de difusão da língua portuguesa e incremento das ciências da comunicação em
redes lusófonas e ibero-americanas, como especificou
Moisés de Lemos Martins.
Entre os 18 GTs existentes no congresso (organizado
pelo CETAC.MEDIA - Centro de Estudos das Tecnologias e
Ciências da Comunicação, Universidade do Porto e SOP-
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Moisés de Lemos Martins

COM), destaque para a criação do GT de Ciência da "cultura é o grande recurso económico" e como tal uma via
Informação e do GT de Indústrias Criativas na para evitar a crise.
Comunicação. Relativamente ao primeiro, a sua génese foi
discutida na sessão plenária "Da Ciência da Informação às JORNALISMOS: (CIBER)OPORTUNIDADES
Ciências da Comunicação - Questões para um novo para- E (CIBER)PROBLEMAS
digma", na qual Armando Malheiro da Silva, professor na Uma das sessões plenárias mais concorridas do congresso foi
Universidade do Porto, mencionou o "objetivo de debate "Do Jornalismo ao Ciberjornalismo: questões para um novo
contínuo e alargado sobre a epistemologia das Ciências da paradigma", evidenciando a importância do debate em
torno das incertezas que assolam a profissão. Rosental Alves,
Informação e da Comunicação (CIC) em Portugal".
Relativamente ao GT de Indústrias Criativas na da Universidade do Texas/Austin, identificou este processo
Comunicação, a sua temática foi amplamente debatida, como "longo, caracterizado pela incerteza e pelo caos" e
não fosse este um dos subtemas do congresso. Um dos expôs com firmeza que todo o jornalismo vai ser ciberjornaconferencistas, John Newbigin, diretor da Creative lismo. Rosental Alves reafirmou que estamos a viver um
processo revolucionário, que confirma
England, fez uma ligação entre os
"uma espécie de morte dos media da
media digitais e a sua inevitável ligera industrial", e uma incerteza a que
ação às indústrias criativas. Na conMais de 40 comunicações
se assiste "nas empresas e na acadeferência que proferiu sobre o modo
mia, onde há ainda quem duvide ou
como os media digitais e as indústrias aprofundaram várias
não queira ver o tamanho das mucriativas estão a mudar o mundo, o temáticas que se colocam à
danças". Acrescentou que "as empreespecialista falou na necessidade de ecologia do jornalismo na
sas de comunicação são empresas de
compreender que estas pressupõem atualidade. Os desafios do
tecnologia e que o ensino do jornalismodelos de negócio ligados a nichos digital, os problemas
mo deve trazer a pensamento o
de mercado, a importância das
intrínsecos à profissão e ao
empreendedorismo".
infraestruturas sociais e a necessidade
Na mesma linha de pensamento,
de os produtores serem capazes de sucesso das formas
tradicionais
de
Ramón Salaverría, professor de
ter confiança nos consumidores,
Jornalismo na Universidade de
encarando-os como elementos fun- jornalismo, inclusive com
Navarra, referiu-se à necessidade de
damentais deste processo empreen- alguma abordagem à
professores e jornalistas se aproxidedor. "Precisamos de pessoas que sociologia do jornalismo, ao
marem dos novos modelos e de melconseguem pensar e dar respostas
jornalismo
de
proximidade
hor compreenderem as novas tecdiferentes", referiu, acrescentando
nologias, para que haja profissionais
que os postos de trabalho e o capital e aos conflitos que emergem
"qualificados e à altura das muintelectual estão dependentes da entre o direito à informação
danças". Aludiu ao facto de os jorna"inter-relação entre a criatividade, a na sua relação com outros
listas dominarem o jornalismo, mas
cultura, a economia e a tecnologia".
direitos, à privacidade ou à
dominarem pouco as tecnologias e de
Esta ideia foi ainda reforçada pela
participação das crianças
ser necessário que a investigação
secretária de Estado da Economia
ou ainda os tempos
académica olhe mais para o futuro,
Criativa (Brasil), Cláudia Leitão, que
pensando no que se pode fazer.
encerrou o congresso dizendo que a judiciários.
JJ|Jan/Mar 2012|7
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congresso SOPCOM

A sessão "Do Jornalismo ao Ciberjornalismo: questões para um novo paradigma” foi das mais concorridas. À direita, Joaquim Fidalgo

Vencedores da 4.ª edição dos Prémios
de Ciberjornalismo
(entre 124 trabalhos a concurso):
Excelência geral em ciberjornalismo:
Rádio Renascença.
Última hora:
"Minuto a minuto: 'O Egipto está livre'", Público.
Reportagem multimédia:
"João Paulo II: As dimensões de um santo", Rádio
Renascença.
Videojornalismo online:
"Os búlgaros nas vindimas", Jornal de Notícias.
Infografia Digital:
"OE2012: Como vamos ser afectados no dia-a-dia",
Público.
Ciberjornalismo académico:
"Mercado do Bom Sucesso: As vidas do mercado", JPN.

8 |Jan/Mar 2012|JJ

Ainda no mesmo painel, Helder Bastos, ex-jornalista, professor do Departamento de Jornalismo na Universidade do
Porto, salientou que na passagem do jornalismo ao ciberjornalismo se assiste ao enfraquecimento de aspetos profissionais
e históricos consagrados dos jornalistas: o enfraquecimento
da produção própria, da confirmação das notícias, do papel
de gatekeeping (transformado em gateoppening), do papel
de watchdog e do papel social do jornalista. Helder Bastos
constatou ainda que "é muito raro os ciberjornalistas saírem
das redações" e que a forma se torna mais importante do que
o conteúdo, "o ciberjornalista organiza, mais do que produz",
contribuindo isso para uma crise de identidade profissional.
Manuel Pinto, investigador do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS) e presidente da sessão,
interpelou o sentido crítico da audiência, ao assinalar que o
desafio final seria pensar "do ciberjornalismo ao jornalismo".
O jornalismo foi de resto um dos temas mais constantes
neste congresso, inclusive em diferentes Grupos de
Trabalho e especificamente no GT de Jornalismo e
Sociedade. Neste grupo, as mais de 40 comunicações aprofundaram várias temáticas que se colocam à ecologia do
jornalismo na atualidade. Os desafios do digital, os problemas intrínsecos à profissão e ao sucesso das formas tradicionais de jornalismo, inclusive com alguma abordagem à
sociologia do jornalismo, ao jornalismo de proximidade e
aos conflitos que emergem entre o direito à informação na
sua relação com outros direitos, à privacidade ou à participação das crianças ou ainda os tempos judiciários.
Pedro Jerónimo, jornalista e doutorando da Universidade do Porto, apresentou uma comunicação que
incidiu sobre "Facebook e Twitter no jornalismo de
Proximidade". Neste estudo, o autor procedeu a uma
recolha de indicadores de como três jornais regionais em
Portugal estariam a tirar partido das redes sociais. Foram
analisados os conteúdos publicados nas contas de
Facebook e de Twitter, durante uma semana, e realizadas
entrevistas semi-estruturadas aos jornalistas responsáveis
pela gestão das mesmas. O investigador verificou que "o
Facebook é a rede social que gera mais atividade, seguida
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P3: novas
narrativas para
captar leitores
jovens

do Twitter. A disseminação e recolha de informação e o
contacto com as fontes são as rotinas mais frequentes".
Conclui ainda que as tarefas prevalecentes são difundir e
recolher informação, tanto no Facebook como no Twitter.
Já "relativamente à conversação, é nula (todos os 22
comentários registados no Facebook foram de utilizadores). Trata-se de um facto que parece contrariar o
conceito de jornalismo de proximidade, presente no discurso dos entrevistados", constatou.
João Carlos Correia, professor na Universidade da Beira
Interior, apresentou alguns dos resultados de um estudo
que está a desenvolver na UBI, com o projeto Agenda dos
Cidadãos: jornalismo e participação cívica nos media portugueses, com recurso a etnografia em redação, para apreciação da reação por parte dos jornalistas de resultados
/sugestões dos inquéritos aplicados anteriormente a
leitores dessas publicações. Uma das conclusões desta
apresentação é que, "no contacto com as redações, verificou-se que é bastante mais fácil produzir impactos nas
agendas dos media do que nas rotinas organizacionais.
Isto é mais possível, mesmo assim, nas softnews do que
nas hardnews". A investigação revelou uma "tensão entre
a valorização da cidadania e a participação dos leitores e o
apego a valores profissionais que não são compatíveis com
as premissas típicas do jornalismo cívico".
Joaquim Fidalgo, ex-jornalista e ex-provedor do
Público, investigador do CECS, focou-se na "Ascensão e
queda da imprensa gratuita em Portugal". Os dados apontaram para que a subida e a queda dos gratuitos não afetaram as tiragens da imprensa generalista de expansão
nacional, apesar de haver interferências pontuais. Joaquim
Fidalgo considera que "alguma interferência há-de ter existido entre estes movimentos, mas não parece que a causa
principal para a 'ascensão e queda' da imprensa gratuita
deva ser encontrada no segmento da imprensa paga". Este
assunto é complexo e outros fatores, como a real implantação dos títulos, ou seja, o número de leitores, bem como
o escasso investimento na área editorial, são considerados
na análise da queda dos gratuitos em Portugal. JJ

N

uma altura em que os jornais tentam captar novos leitores, inclusive
jovens, o site de informação P3
(uma parceria Público, Universidade do Porto e INESC Porto), destinado a um público dos 17 aos
35 anos, assume-se como um
espaço com novas narrativas
jornalísticas, nas palavras de
Paulo Frias, subdiretor do P3 e
investigador da Universidade
do Porto.
O P3 tem como imagem de
marca tratar o leitor por "tu" e
uma linha editorial que alia um
jornalismo sério e credível com
uma atitude jovem. O subdiretor salienta que estas novas narrativas pretendem
"transferir um pouco esses conceitos para a forma
de informar e de contar histórias. Os trabalhos que
têm sido feitos são narrativas e formas de apresentar a informação substancialmente diferentes do
que é habitual ver noutros sites".
O projeto surgiu da identificação de um nicho de
mercado composto por jovens que precisa de ser
trabalhado sob o ponto de vista da informação e de
narrativas mais atraentes. A análise dos utilizadores
registados (ainda poucos face ao número de pessoas
que diariamente acede ao site) e dos comentários de
participação dos leitores revela que estes se incluem
numa faixa etária a partir dos 25 anos. "São pessoas
que à partida já estão habituadas a consumir informação", frisa. Paulo Frias reconhece que ainda não
foi possível captar o grupo etário mais jovem tanto
quanto seria desejável. "Este é um processo lento
que obriga a mudanças de comportamento e de
consumo de informação, que são grandes e significativas", explica.
Este projeto editorial foi divulgado na sessão
"Incubação de Indústrias Criativas e Media Digitais" e,
como já apontado, resulta de um consórcio inédito
entre a universidade e o mundo empresarial (designadamente da área das indústrias criativas). M.J.B.

JJ|Jan/Mar 2012|9
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congresso SOPCOM

Manuel Pinto à JJ
Pensar o jornalismo a partir
dos cidadãos
A JJ conversou com Manuel Pinto, professor catedrático do Departamento de Ciências da
Comunicação da Universidade do Minho. Na faceta de coordenador em exercício do Grupo
de Trabalho (GT) de Jornalismo e Sociedade, especificou contextos de evolução das temáticas
associadas ao jornalismo em relação ao congresso anterior, bem como os desafios que se
colocam à investigação na área em Portugal.

M

anuel Pinto recordou a crescente pre- de os cidadãos se relacionarem criticamente com a inforsença no congresso de investigação lig- mação da atualidade e perceber as dinâmicas e as expecada às tecnologias e ao impacto da tativas de cidadãos e de grupos de cidadãos de se relainternet e do multimédia, bem como o cionarem com a produção jornalística".
esforço da atividade académica "no
Adianta ainda que olhar para fora do jornalismo é um
sentido de compreender as novas realidades, nomeada- imperativo, pois "isso pode ajudar a salvar, a qualificar, a
mente a preparação profissional, os modelos de negócio e, tornar o jornalismo mais pertinente do ponto de vista da
depois, as visões setoriais do que se está a passar com os sociedade". Esta é uma proposta natural, em especial
meios tradicionais, o seu processo de digitalização e de "numa sociedade que está em crise e num jornalismo que
presença na web, a combinação entre a presença na web e está à procura da sua identidade. Há aqui um desafio
os suportes analógicos".
que a comunidade de investigadores não pode conO investigador do Centro de Estudos de Comunicação tornar".
e Sociedade (CECS), porém, chama a atenção para a
O professor catedrático, que foi durante muitos anos
necessidade de a academia ir ainda mais fundo na pro- jornalista a full time, refere que é fundamental que o jordução científica "relativa às questões
nalismo se desconstrua a si próprio e
da cidadania e da democracia e ao
agite o fundamento daquilo a "que
papel que o jornalismo tem do ponto É necessário a academia ir
podemos chamar de silêncio do jorde vista da sua relação com novas ainda mais fundo na
nalismo ou realidade silenciada do
plataformas de publicação e de produção científica "relativa
jornalismo. Ou daquelas realidades
autoedição", referindo-se à blogosa que o jornalismo não liga porque
às questões da cidadania e
fera, ao Facebook e ao Twitter, entre
não fazem parte dos valores tradida
democracia
e
ao
papel
que
outros.
cionais, que são seguidos nas prátiO professor catedrático aponta o jornalismo tem do ponto
cas tradicionais de jornalismo".
para a necessidade de reforçar a de vista da sua relação com
Olhando em particular para o GT
investigação que pense o jornalismo novas plataformas de
de Jornalismo e Sociedade, aponta
e a sua ligação com a democracia. "As
para o crescimento da comunidade
publicação e de autoedição".
investigações estão centradas nos
de académicos que estudam o jormedia e nas redações, na profissão e
nalismo, "que se traduziu de resto na
muito pouco na sociedade, ou seja, ver o jornalismo a par- nova direção escolhida para este GT e nas decisões
tir da cidadania", aponta. O investigador, que tem refleti- tomadas na reunião do GT, nomeadamente uma revista
do sobre este papel do jornalismo, salienta que é online sobre jornalismo e a decisão de realizar um enconnecessário entender "o jornalismo a partir da capacidade tro intercongressos". M.J.B. JJ
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TEMA 2

Imprensa de inspiração cristã

Estagnar ou reinventar-se
São centenas de títulos, que chegam a cerca de um milhão e meio de
leitores: a imprensa de inspiração cristã enfrenta, no entanto, uma
grande estagnação e várias dezenas de títulos desapareceram na
última década. Com a agravante de a internet e as redes sociais serem
ainda muito pouco e mal usadas nestas publicações. O congresso da
Associação de Imprensa de Inspiração Cristã fez um retrato da
realidade e procurou soluções.
Texto António Marujo

12 |Jan/Mar 2012|JJ

priedade de instituições católicas (dioceses, paróquias,
movimentos, ordens e congregações religiosas, organizações de solidariedade, etc.) 392 publicações. Mas o total
pode chegar, em todo o país, aos 700 ou 800 títulos que
atingem, calcula-se, milhão e meio de leitores.
Para além da referência católica, pouco mais une estas
publicações. De facto, estamos perante um universo plural: há as publicações de carácter regional; há as que são
essencialmente doutrinárias (ou algumas, poucas, de
ensaio teológico); há as dirigidas a uma classe profissional
(médicos católicos, estudantes, professores…) ou as vocacionadas para a intervenção social (misericórdias, instituições de solidariedade); e há ainda publicações de debate
social e religioso ou as de carácter missionário e de divulgação de questões dos países mais pobres.
Quando se fala de imprensa regional de inspiração
cristã, no entanto, trata-se sobretudo de jornais de âmbito
JORGE PIRES FERREIRA/CORREIO DO VOUGA

O

diagnóstico está feito: é uma imprensa
maioritariamente em queda, sem capacidade de se renovar, sem "novidade editorial", sem qualidade gráfica, que ainda não
assumiu a internet e as redes sociais e não
aproveita sinergias,.
Que falta, então, para a cura? Capacidade de decisão,
vontade, definição de objectivos - dizem responsáveis e
jornalistas da imprensa regional católica ou imprensa de
inspiração cristã. Fechar os jornais ou reinventá-los? No 8º
congresso da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã
(AIC), realizado em Leiria em Novembro, foi esse o mote
para a discussão.
Luís Miguel Ferraz, chefe de redacção do jornal O
Mensageiro, de Leiria, foi cáustico na análise que foi convidado a fazer: muitos dos títulos da imprensa de inspiração
cristã "desistiram da luta concorrencial e adoptaram uma
gestão de manutenção". Alguns deles, "dependentes dos
padres ou leigos que prestam esse serviço de forma gratuita e pouco qualificada, não evoluíram tecnologicamente, nem conseguiram responder às novas exigências,
contentando-se com satisfazer os assinantes que angariaram no passado".
Resultado? Ainda Luís Miguel Ferraz: "Pela falta de
novidade editorial e de beleza gráfica, comparando com
os produtos que inundam os mercados, debatem-se com a
diminuição de leitores e incapacidade de cativar as gerações mais novas." Os números da própria AIC comprovam-no: na última década, fecharam 77 títulos de imprensa de inspiração cristã (16,4 por cento dos 469 que a AIC
tinha registados).
De que imprensa falamos? Há âmbitos diferentes,
mesmo se alguns se cruzam: a AIC tem listadas, como pro-

P. Salvador dos Reis, presidente da AIC, no uso da palavra
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diocesano, regional ou local. No congresso da AIC, foram porque falta vontade de mudar aos responsáveis, diz
sobretudo estes que estiveram em debate.
ainda este jornalista e investigador. Sejam eles os direcAos que são propriedade das dioceses ou organismos a tores das publicações ou a hierarquia católica.
elas ligados (duas dezenas de títulos, quase todos
Alexandre Manuel reconhece que, no panorama geral,
semanários), o jornalista Alexandre Manuel, autor de uma há algumas excepções de jornais bem feitos, que tentam
tese sobre o tema fez-lhes o retrato-tipo (ver entrevista no modernizar-se. "Mas, na maioria dos casos, são maus pronº 46, Abril-Junho 2011, da revista JJ): periodicidade se- dutos."
manal; cinco mil ou seis mil exemplares de tiragem média
A incapacidade de mudar traduz-se no âmbito editori(mas 23 por cento só imprimem entre dois mil e três mil e al, mas também no funcionamento e na gestão. Luís
apenas 18 por cento ultrapassam os 10 mil); quase todos Miguel Ferraz diz que o tempo já escasseia para as
dirigidos por padres (um terço dos quais não aufere remu- necessárias decisões. Caso contrário, desaparecerão de
neração por isso); e redacções 75 por cento masculinas. vez os leitores. E, sem leitores, nenhuma publicação é jusHabilitações ou idade dos profissionais que trabalham tificável, antecipa.
nestes jornais equivalem-se às das restantes redacções,
Também no campo digital a realidade não é melhor.
mas o nível salarial é tendencialmente baixo, até porque Pedro Jerónimo, do Observatório de Ciberjornalismo, camuitas vezes o trabalho é a tempo parcial.
racteriza a presença da imprensa de inspiração cristã na
O problema maior, na síntese de Alexandre Manuel, rede como passiva. "São poucos os que têm aproveitado
está no produto final: deficiente aplicação da linguagem e algumas das potencialidades da internet, nomeadamente
das técnicas jornalísticas, imagem gráfica ultrapassada, as relacionadas com as redes sociais."
maus títulos e deficiente uso da fotografia, linguagem
António Granado, editor de multimédia da RTP e proagressiva, confusão entre notícia e opinião (e grande pre- fessor na Universidade Nova de Lisboa, tratou no consença desta que, com as questões religiosas, ocupa um gresso a mesma questão. "Os media tradicionais estão a
terço do total das páginas).
perder influência e é necessário arranjar outros canais de
Luís Miguel Ferraz acrescenta outros dados: frequente- divulgação. A Igreja não pode manter-se apenas nos
mente, vários jornais - às vezes vizinmeios tradicionais", diz à JJ. E justifihos - publicam textos idênticos; não
ca: "As pessoas estão na net e nas
há qualquer parceria nem aproveita- Muitos dos títulos da
redes sociais, é importante a Igreja
mento de sinergias; e, pior, é que ape- imprensa de inspiração
ocupar também esses espaços se
sar do diagnóstico feito, não há qual- cristã "desistiram da luta
quer transmitir a sua mensagem."
quer consequência. "É difícil tomar
À imprensa de inspiração cristã,
concorrencial e adoptaram
decisões. Tanto para fechar como
Granado deixa o desafio: "É preciso
para reinventar" as publicações, dizia uma gestão de manutenção.
apostar na participação dos leitores,
o jornalista no congresso da AIC.
da audiência, a internet implica dar"Estes diagnósticos poderiam ser Na última década, fecharam
lhes voz." E as únicas saídas: "A
feitos há anos, porque a evolução foi 77 títulos de imprensa de
Igreja ou moderniza os seus meios
zero. Até diria que houve involução,
ou perde."
inspiração cristã (16,4 por
porque outros jornais modernizaramComo se faz isso com a realidade
cento dos 469 que a AIC
se imenso", comenta Alexandre
que Pedro Jerónimo recenseou? Na
Manuel à JJ. A situação não muda, tinha registados).
preparação do congresso, o investigador do Observatório de Ciberjornalismo fez um inquérito aos 192
associados da AIC. "Os dedos das duas mãos chegam para
contar o número de jornais regionais e de inspiração cristã
que têm uma prática multimeios." Dos 192 associados, 82
têm uma presença na net, mas ainda há 32 (16,7 por cento)
que não têm sequer endereço de correio electrónico.
"Se acrescentarmos a estes dados a observação aos sites
da amostra, diremos que a imprensa de inspiração cristã
permanece naquela que é conhecida como a primeira fase
do ciberjornalismo", observa Pedro Jerónimo. O investigador explica: "Salvo raríssimas excepções, a generalidade
das publicações limita-se a copiar os conteúdos do papel
para a internet, sem acrescentar elementos que aquele
meio potencia, como a multimedialidade ou a hipertexAntónio Granado
tualidade.
JJ|Jan/Mar 2012|13
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P. João Aguiar, presidente da Rádio Renascença

Luís Miguel Ferraz situa as
mas sempre no respeito pela linguagem
A generalidade das
questões que se colocam a esta ime técnica jornalística e pela profissionaprensa no âmbito editorial: assu- publicações limita-se a
lização editorial e administrativa."
mirem-se como publicações "da copiar os conteúdos do papel
"Implica ver o que está a mais e a
Igreja para o mundo", dirigindo-se a para a internet, sem
menos", diz Luís Miguel Ferraz.
todas as pessoas, mas propondo acrescentar elementos que
Podem também encontrar-se sineruma perspectiva cristã sobre a reali- aquele meio potencia, como
gias em sectores como a impressão, a
dade; ou, pelo contrário, falarem "de
maquetagem e a paginação, a publicia multimedialidade ou a
dentro para dentro", assumindo-se
dade ou, mesmo a nível editorial, na
como publicações de informação ou hipertextualidade.
construção de uma carteira de coluformação religiosa específica.
nistas, por exemplo.
"Vencer a inércia é difícil", comen- "Há que haver coragem para
Há ainda um problema associatita Luís Miguel Ferraz à JJ. Referindo- reiventar e fechar; não se
vo: dos quase 200 membros da AIC, o
se ao retrato feito por Alexandre tem um meio de
congresso de Novembro apenas teve
Manuel, o chefe de redacção d'O
a participação de 20 títulos, seis dos
comunicação social apenas
Mensageiro diz que falta à imprensa
quais de Leiria. "Falta alguma coisa
porque
sim;
tem-se
para
que
de inspiração cristã também a proque motive os associados", reconhece
ximidade que ela tanto reivindica: ele possa cumprir a sua
à JJ o vice-presidente da AIC, padre
"Não há dinheiro, não há pessoas tarefa."
Elísio Assunção, director da revista
para irem à rua nem há muitas notíFátima Missionária, dos Missionários
cias locais ou regionais" - Alexandre
da Consolata.
Manuel regista que apenas cerca de 25 por cento do
"Até que ponto a Igreja, no seu conjunto, está interessada
espaço destas publicações é dedicado ao noticiário de nesta imprensa?" - pergunta Elísio Assunção. "Há uma
proximidade.
grande falta de estratégia: haver dois jornais na mesma dioLuís Miguel Ferraz diz que, por isso, a imprensa de cese, como por vezes acontece, com as mesmas coisas, signifiinspiração cristã deve enfrentar a questão do funciona- ca um desnecessário desperdício de meios, gastos e energias",
mento e da gestão: "Como pagar estas publicações? Viver diz.
do contributo dos crentes ou assumir uma lógica comerEm depoimento recolhido em http://caiic2011.wordcial?" A reestruturação de títulos, o fecho e a fusão de press.com/, o padre João Aguiar, presidente do conselho de
alguns deles podem ser soluções, diz. A diocese de gerência da Rádio Renascença, que também interveio no
Portalegre-Castelo Branco encerrou em 2011 o jornal O congresso, dizia: "Há que haver coragem para reiventar e
Distrito de Portalegre. Em Bragança e Vila Real, tentou-se fechar; não se tem um meio de comunicação social apenas
há poucos anos juntar O Mensageiro de Bragança e Voz de porque sim; tem-se para que ele possa cumprir a sua tarefa."
Trás-os-Montes. Sem resultados, por oposição de vários
Onde está, então, a cura? Pensando na evolução digital,
sectores das respectivas dioceses.
Pedro Jerónimo aponta ainda outros caminhos: bispos e
"O problema da imprensa regional e da de inspiração padres com tempo para comunicar com as pessoas através
cristã é o mesmo da outra", diz Jorge Pires Ferreira, chefe de da internet e das redes sociais, profissionais chamados a
redacção do Correio do Vouga, da diocese de Aveiro. "Como trabalhar nestes meios. E, usando uma imagem bíblica,
migrar para o digital? Como ganhar dinheiro?" Os jornais de diz: "Sigamos para a outra margem. Deixemos as promesmatriz católica têm que ser reinventados, diz Pires Ferreira, sas, passemos à prática." JJ
14 |Jan/Mar 2012|JJ
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Vinte anos
de Televisão comercial
Duas décadas volvidas sobre o aparecimento da televisão comercial
em Portugal, este texto procura, nomeadamente, explicar as razões
das sucessivas lideranças nas audiências televisivas.
Texto Rogério Santos Ilustrações José Alves

1.

Introdução
Em 2012, a televisão comercial em Portugal comemora 20
anos de actividade. A legislação, que permitiu a um dos
últimos países da União Europeia ter canais privados de
televisão, foi aprovada em 1991 (Portugal aderiu à União
Europeia em 1986). Ao concurso para duas frequências
apresentaram-se três candidaturas, tendo ganho os projectos da SIC, cujo proprietário era um fundador do PSD,
na altura o partido político no poder, e da TVI, com capitais ligados à Igreja Católica. Imediatamente, os canais privados disputaram a liderança das audiências, com a SIC a
ter a maior parte dos portugueses a seguirem a sua programação, em 1995, tomando o lugar que pertencia até aí
à RTP (Santos, 2002). Em 2000, a TVI, com novos proprietários (Media Capital e, posteriormente, a espanhola
Prisa), atingiu o topo da audiência, substituindo a SIC. Em
2011, a totalidade de canais de televisão por subscrição
ultrapassou a audiência da TVI.
O texto procura explicar as razões das sucessivas lideranças e integra-se numa investigação mais profunda e
que envolve nomeadamente a história do canal comercial
SIC (Santos, 2002), o impacto das audiências (Santos,
Burnay, Roquette e Duarte, 2011), a governância do
serviço público de televisão (Santos e Conde, 2011) e a
divisão da televisão portuguesa em quatro períodos nos
últimos 35 anos (Santos, 2010). Neste último texto, mostrei
a história nos seguintes períodos: nacionalização (19751985), modernização (1986-1992), grupos de media (19932001) e multimedia (2002-2010), usando as variáveis de
ciclo económico, tecnologias e grupos geracionais de
espectadores. No primeiro período, houve a nacionalização dos media, decorrente da mudança de regime político. A modernização reflectiu dois movimentos ligados à
normalização política democrática: passagem da televisão
pública monopolista para um espaço de concorrência que
16 |Jan/Mar 2012|JJ

envolveu a televisão comercial (além de outras alterações
nos media, como reprivatização de jornais e estabelecimento de estações de rádios livres em FM). O terceiro
período assistiu à criação de grupos económicos e
mediáticos de grande dimensão à escala nacional
(Impresa, Media Capital, Cofina, Controlinveste).
Finalmente, o período multimedia, marcado pelos desenvolvimentos da internet e da televisão por subscrição e
fragmentação da oferta e de públicos.
Formularam-se as seguintes perguntas de partida: que
características principais justificam a liderança de audiências? Está o meu modelo de quatro períodos da história da
televisão adequado à realidade, após as transformações
ocorridas entre 2009 e 2011?

2.

Grandes tendências
Pela leitura do Quadro 1, verifica-se que a SIC baixou nas
audiências de 49,2% em 1998 para 23,4% em 2009. A
ascensão e manutenção foram rápidas (1995 a 2000) e a
quebra verificou-se a partir daí. A TVI, vinda de valores
muito baixos na passagem do século XXI (16,4%),
alcançou a maior audiência em 31,9% em 2001, mantendo-se na liderança de audiência até 2010. A interpretação
dos dados permite-me concluir que, à quebra de audiência por parte da televisão de Estado, muito identificada
com os valores da classe política dirigente e com frequência acusada de manipulada para servir os seus interesses,
se deu a ascensão do modelo popular de televisão da SIC,
adequado a uma nova classe média, a partir de 1995, e que
culminou nos anos dourados após a adesão à União
Europeia (Santos, 2002), a que se seguiu o sucesso do
modelo popular tablóide da TVI, a partir de 2001.
O modelo popular de televisão assenta em programas
com público, telenovelas a preencher o horário nobre,
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À quebra de audiência por parte da televisão de Estado, muito
identificada com os valores da classe política dirigente e com frequência
acusada de manipulada para servir os seus interesses, sucedeu a
ascensão do modelo popular de televisão da SIC, adequado a uma nova
classe média, a partir de 1995, a que se seguiu o êxito do modelo popular
tablóide da TVI, a partir de 2001.

noticiários mais vivos e de linguagem menos formal. O
modelo popular tablóide apoia-se em notícias sobre crime
e acontecimentos populares, notícias de programas dentro da informação (infotainment), presença alargada de
vozes populares nos noticiários, programas com público e
telenovelas produzidas em Portugal. Os modelos de televisão popular puseram em questão o serviço público de
televisão, questionando o seu valor e identidade (Torres,
2011), numa perda da qualidade como fora definida ao
longo das décadas de televisão pública. A esta situação,
Contreras e Palacio (2001) chamam nacional-popular.
Traquina (1998: 23), ao analisar o início da televisão comercial em Portugal, considera que esta se apoiou numa
desregulação selvagem, pois os canais privados não tiveram a imposição de obrigações de serviço público.
No final da primeira década do século, o mercado de
televisão generalista estava repartido, o que significa a
maturidade da concorrência. Em termos de audiência,
existia uma diferença de cerca de 3% entre os três principais canais, por comparação a 1997, quando a SIC chegou
a ter quase metade da audiência. Por outro lado, os valores de 2011 apontam outra tendência - a subida do consumo dos canais por subscrição, quando ultrapassou a
fatia de 25% de audiências.
Quadro 1. Audiências
Ano/Canal

RTP 1

RTP2/2:

SIC

TVI

Por subscrição

1994

46,9

9,8

28,6

14,7

-

1995

38,4

6,4

41,4

13,8

-

1996

32,6

6,5

48,6

12,3

-

1997

33

5,6

49,3

12

-

1998

31,5

6,2

49,2

13,1

-

1999

27

5,6

45,5

16,4

5,5

2000

24,3

5,6

42,2

20,8

7,1

2001

20,1

5,6

34

31,9

8,4

2002

21,1

5,3

31,5

31,4

10,6

2003

23,8

5

30,3

28,5

12,3

2004

24,7

4,4

29,3

28,9

12,7

2005

23,6

5

27,2

30

14,1

2006

24,5

5,4

26,2

30

14

2007

25,2

5,2

25,1

29

15,4

2008

23,8

5,6

24,9

30,5

15,2

2009

24

5,8

23,4

28,7

18,2

2010

24,2

5,3

23,4

27,5

19,7

Fonte: Obercom (2002) (até 2000), Relatórios e Contas dos grupos dos
media (2001 em diante)
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Uma perspectiva sociológica dos dados presentes no
Quadro 1 mostra que a subida e queda da SIC acompanham a situação económica e de valores do país, em especial a da classe C1 (eufórica com as obras de 1998, como a
Expo 98, a ponte Vasco da Gama, autoestradas, maior consumo familiar e imigração vinda do leste europeu a legitimar o bem-estar nacional), ao passo que a ascensão da TVI
ilustra o grande número nas classes C2, D e E (popularização da programação, refúgio em produtos de língua
nacional adequados a uma população proletarizada por
desemprego estrutural e programas de "realidade televisiva", em que o individualismo triunfa em concursos de
ambiente kitsch) e marca da lenta decadência financeira
que atingiu o pico em 2011. Na TVI, os noticiários funcionaram como programa âncora, em paralelo com as
novelas e o Big Brother (Santos, 2010a: 205-206). Os
maiores consumidores de televisão são mulheres, têm
acima de 64 anos, vivem nas regiões do interior e pertencem à classe D (Ferin, 2008: 296; Ferin, Burnay e
Castilho, 2011: 450). As crianças e os jovens (4-14 anos)
consomem menos televisão, mas a TVI apresenta o maior
índice de espectadores nessa faixa etária devido a séries
como Morangos com Açúcar.

3.

Produção e distribuição
O produto central da televisão é a programação, que agrupa cultura, costumes e hábitos sociais e funciona como
articulação entre actividade empresarial, meios financeiros e expectativas dos accionistas (Bustamante, 2003:
99; Contreras e Palacio, 2001; Ángel Cortés, 2001: 95-96).
Para Esquenazi (2011: 25), os programas formam o traço
normal da televisão, com passagem regular de géneros,
acontecimentos e apresentadores, enquanto Jost (2004: 27)
considera que a grelha de programas constitui promessas.
Jost (2004) vê na televisão a coexistência de três mundos
(real, ficcional, lúdico), dando como exemplo o Big
Brother. Por seu lado, Contreras e Palacio (2001: 31) observam que metade do trabalho do programador consiste em
obter bons níveis de audiência para os novos programas.
Distintos géneros, criatividade e produção independente
são outros temas importantes (Bardají e Gómez Amigo,
2004).
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O modelo popular de televisão assenta em programas com público,
telenovelas a preencher o horário nobre, noticiários mais vivos e de
linguagem menos formal. O modelo popular tablóide apoia-se em notícias
sobre crime e acontecimentos populares, notícias de programas dentro da
informação (infotainment), presença alargada de vozes populares nos
noticiários, programas com público e telenovelas produzidas em Portugal.

Organizar a grelha de programas de um canal generalista, cujos géneros emitidos são transversais, implica uma
abrangência de noticiários, emissões desportivas, talk
shows, concursos, ficção nacional e estrangeira. Já o canal
por subscrição tende a ser temático, orientado para um
público específico. Mais recentemente, a distribuição dos
canais televisivos por parte das empresas de telecomunicações constitui outra etapa, a da oferta em tempo diferido e com maior escolha de produtos em stock, e em concorrência com os modelos anteriores. O poder de decisão
transfere-se do canal generalista para a televisão por subscrição.
Ao atender a ritmos de vida e hábitos sociais de espectadores distintos, exige-se inovação na construção da
programação, que engloba dois modelos, fluxo e catálogo ou stock, o primeiro indicando programas cuja actualidade se esgota no momento de emissão, como os noticiários, e o segundo com programas que podem ser
transmitidos mais de uma vez, como filmes, séries e documentários (Miège, 2000; Hesmondhalgh e Baker, 2011;
Santos, Burnay, Roquette e Duarte, 2011). No caso da
televisão portuguesa, o horário nobre é o período privilegiado para programas de ficção nacional, exemplificado na TVI, numa estratégia de programação em sanduíche: ficção, informação, ficção (Ferin e Burnay, 2009:
320). Ficção, informação e desporto (caso do futebol)
constituem os géneros mais vistos (Ferin, Burnay e
Castilho, 2011: 449).
Durante o longo período em que a RTP foi o canal
único, a produção e a distribuição confundiam-se na
mesma entidade. Em meados da década de 1990, após a
atribuição das licenças de televisão comercial, o sistema
de transmissão da RTP foi-lhe retirado e entregue à
Portugal Telecom (a baixo preço). A TVI avançou com um
sistema analógico de distribuição (RETI) e a SIC negociou
a distribuição do sinal dentro do sistema da RTP. Ao
mesmo tempo, parte da produção de programas da RTP,
nomeadamente a de formatos internacionais, passou a
ser feita por empresas exteriores (produtoras independentes), formadas para fornecer actividades aos canais
comerciais. Assim, os canais deixaram de ter toda a produção internalizada e dividiram-se entre possuir ou não
meios próprios para distribuir o sinal, alterando a cadeia
de valor.
Quando a Portugal Telecom lançou o serviço de televisão por cabo, a partir de 1995, a distribuição sofreu

nova alteração na relação de forças entre os vários operadores. Com o crescimento de assinantes por subscrição, a PT obteve maior poder negocial. A cisão da PT,
que deu origem a duas plataformas de distribuição por
cabo (Meo, ZON), reforçou mais os operadores de telecomunicações e de televisão por cabo. Além dos canais
generalistas, os operadores Meo e ZON começaram a
distribuir cinema e outras ofertas a pedido, como
desporto, notícias, música, canais para crianças e adolescentes, alargando o volume de negócios e desempenhando um papel crescente no domínio da televisão (Torres,
2011a). Por outro lado, as estações generalistas criaram
canais especializados distribuídos na televisão por cabo,
nomeadamente em informação, o que permite reunir e
combinar recursos, promovendo a ideia de rede com
contributos e interrelações entre canais dos grupos. O
ano de 2002 foi uma etapa no crescimento dos canais por
subscrição, chegando aos 10% de audiência. Já durante
2011, e como já se escreveu, o conjunto de canais de cabo
ultrapassou os 25%.
Isto quer dizer que duas áreas essenciais na televisão
inicial - produção de conteúdos e distribuição de sinal foram repartidas por diversas entidades. Estas empresas
operam aquilo a que Picard (2010: 69) chama de valor na
televisão por cabo. Além do valor da boa recepção e da
publicitação da programação, as empresas criam a diversificação acima indicada. De um número pequeno de
empresas fortes (ou até monopolistas, caso da RTP), que
controlava a cadeia de valor, mudou-se para uma situação
com muitas empresas na cadeia de valor, de custos elevados à entrada (produção) e em que a distribuição assumiu
uma grande importância, controlada por empresas de
telecomunicações e não por empresas de media.

4.

Elementos económicos da
primeira década do século XXI
Dedico agora maior atenção à primeira década do século
XXI, com o apoio de elementos estatísticos. As alterações
nas audiências dos dois canais comerciais (Quadro 1)
tiveram grande impacto nas suas estruturas empresariais,
com redução de efectivos na SIC e alargamento de actividades na TVI (Quadro 2).
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Os canais comerciais sofrem influência externa importante, em termos
financeiros e de produção de conteúdos: a SIC da Globo e a TVI na
transição da pertença da Igreja Católica para a Media Capital e o
grupo espanhol Prisa, com um intervalo a que pertenceu a sulamericanos e Sonae, o que significa que accionistas diferentes traçaram
estratégias diferentes.

Quadro 2. Número de colaboradores
2002

2003

2004

2005

RTP

2964

2539

2475

2418

2359 2376

Impresa

1535

1477

1458

1427

1425 1437 1474

1328

1141

1141

1167

1185 1361 1361

1805

Media Capital

2006 2007 2008 2009

2374

Fonte: Relatórios e Contas dos grupos. Nota: como nos relatórios dos
grupos empresariais nem sempre é possível distinguir o número de
colaboradores pertencentes aos canais de televisão, o Quadro 2
reflecte o número total dos colaboradores por ano e grupo (além da
televisão, pode integrar estações de rádio e imprensa), embora no
texto se mostrem números desagregados por canal retirados de
alguns relatórios.

No Relatório e Contas da SIC (2005), encontram-se explicações para a redução de audiência, dada a menor competitividade das novelas brasileiras, "apostas em conteúdos de prime-time menos apreciados pelo público" e
ausência de transmissões de futebol. O recorte retórico da
frase não explica as razões do insucesso, dentro de uma
tendência estilística dos relatórios das empresas. A SIC
perderia também audiências na programação das manhãs
ao longo da semana e destinadas a públicos infantis. As
novelas brasileiras tinham sido a alavanca de sucesso de
audiência nos canais nacionais desde 1997, primeiro na
RTP e depois na SIC, até aparecer a fábrica da ficção
nacional da TVI.
Na minha perspectiva, a diferença residiu na ficção
portuguesa e no entretenimento (reality-shows), ambos
com características populares, agradando a um público
que procura a televisão como consumo de conteúdos
leves, na linha do equacionado por Vartanova e Smirnov
(2010). Além de êxitos de audiência como o Big Brother
em várias séries, a TVI ensaiou outros formatos de reality-shows como a Quinta das Celebridades, em 2004, a
Casa dos Segredos, em 2010, e Perdidos na Tribo, em
2011, apoiados no voyeurismo e nas capas de revistas de
televisão e de coração. O modelo de informação mais
sensacionalista da TVI conquistaria também mais telespectadores.
Aponte-se ainda o modelo empresarial da produção:
os conteúdos da TVI têm sido assegurados pela Fealmar
e pela NBP, com esta última a englobar a Multicena, especializada em imagem, a Casa da Criação, empresa onde
saem os argumentos, e a EPC, ligada à produção de
cenários (Ferin e Burnay, 2009: 312). Por exemplo, dos
20 |Jan/Mar 2012|JJ

dez títulos de maior audiência em 2008, seis seriam da
TVI e produzidos pela Fealmar, três da SP Televisão e um
da Terra do Nunca Produções. Na fase final do período
em análise, A Casa da Criação, do grupo NBP, possuía
20% do conjunto de títulos analisados. Em 2010, as principais produtoras independentes eram a Comunicasom,
a Endemol e a Freemantle, intervindo no género do
entretenimento e com participação na produção de outros produtos audiovisuais (Ferin, Burnay e Castilho,
2010: 352). Também a SP Televisão evoluia, nomeadamente em 2011, com o sucesso da novela Laços de
sangue.
Uma alteração na composição do painel de audiência
pela Marktest no começo de 2011 (de 543 lares sem televisão por subscrição e 479 lares com televisão por subscrição para 421 lares sem cabo e 579 lares com cabo)
seria responsável pelo aumento da audiência na televisão
por subscrição, quadro mais próximo da realidade. Isto
decorreu num ambiente de mudança do fornecedor de
medição de audiências (da Marktest para a GFK, prevista
para 2012).
Além dessa alteração metodológica e da introdução do
IPTV, os operadores de telecomunicações Meo e ZON
redefiniam o negócio da televisão do lado da distribuição,
após o fracasso da actividade da PT em 2000 (Canal de
Notícias de Lisboa, o primeiro canal português de televisão por cabo de notícias, e aquisição do grupo
Lusomundo constituído por jornais e uma estação de
rádio) (Torres, 2011a).
Da leitura dos relatórios, não se conseguem desagregar os canais por subscrição, mas sabe-se que os seus
orçamentos de execução são inferiores e com modalidades variadas de financiamento: subscrição, publicidade e patrocínios. Encontram-se duas diferenças face
aos canais por feixe hertziano. Por um lado, o custo por
programa é inferior nos canais por subscrição, porque
há programas de stock ou catálogo e de propriedade ou
licenciamento do grupo, os programas experimentais
são mais económicos, podem migrar para os canais generalistas se tiverem êxito, e as séries emitidas são populares e os seus índices de audiência garantem mais
publicidade. Por outro lado, a televisão por cabo significa mais fontes de rendimento, sendo a subscrição uma
fonte de financiamento regular e sem críticas como a
taxa do serviço público incluída na conta da electricidade.
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A criação de canais temáticos forma a existência
de novos públicos jovens e com outros valores
e gostos, que combinam o consumo de televisão
e internet e distintos social, cultural
e economicamente dos espectadores da
televisão generalista.

Quadro 3. Custos com pessoal (milhões de euros)
2001 2002 2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009

RTP

150

115

103

100

107,2

109,9 111,7 113

Impresa

76,3

71,2

70,1

60,1 59,2

54

60,1 71,2

59,6

39,8

45,6 51,2

51,9

53,4 68,7

74,6

M. Capital

98,2

Fonte: Relatórios e Contas dos grupos. Nota: do mesmo modo que no
Quadro 2, indicam-se os custos de todo o pessoal em cada grupo e
não o afecto apenas à televisão.

Dos Quadros 2 e 3, retiram-se dois resultados. O
primeiro é o número aproximado de empregados nos dois
canais privados, em torno de 650 trabalhadores cada. O
segundo é a redução de custos de pessoal até meados da
década, com crescimento a partir de 2006 no grupo RTP,
2007 no grupo Impresa (mas redução de 150 efectivos em
2009) e 2008 na TVI (aqui por incorporação da NBP,
renomeada Plural Entertainment, num total de 534 pessoas). Dividindo os custos com pessoal (a partir dos
Quadros 2 e 3) pelo número de colaboradores, há um
valor de 47,6 mil euros por colaborador no grupo RTP, 44,9
mil na Impresa e 41,3 mil na Media Capital, o que quer
dizer melhores salários em média na RTP e valores mais
baixos na TVI.
Ao longo do período em análise, a RTP1 foi o canal de
maior variedade de géneros televisivos no horário nobre
(Ferin, Burnay e Castilho, 2010: 351-353), com noticiários e
entretenimento (concursos, jogos) como géneros predominantes, ao passo que a RTP2 teve informação (noticiários, debates e entrevistas), cultura e conhecimento
com mais destaque. Na SIC, destacou-se a ficção (telenovela), o entretenimento e a informação e na TVI a ficção
(filmes, telefilmes, telenovelas, séries, miniséries), a informação (noticiários, documentários) e o entretenimento
(talk shows e reality shows). Para Ferin (2011: 73), o
género televisivo possui uma codificação da narrativa e
propõe regras de produção estáveis e repetitivas quanto a
convenções visuais, estéticas e produtivas. Os géneros de
maior número de horas no horário nobre foram a telenovela (45%) e os noticiários (39%). Se compararmos, por
exemplo, a programação da RTP com a da TVI, o canal
público tem mais informação (31%; 19,7%), entretenimento, caso de concursos e talk-shows (30%; 27,1%) e
desporto (4%; 3%) e a TVI mais ficção (39,3%; 27%). Neste
canal, a ficção nacional alcançou 48,5% do total da programação em 2006. Este esforço em tal tipologia serviu para
manter audiências, caso das novelas Dei-te Quase Tudo,

Mundo Meu, Tempo de Viver, Fala-me de Amor, Tu e Eu e
Doce Fugitiva.
A actividade de produção audiovisual da TVI aumentou muito em 2008 (mil horas em Portugal, 3800 horas em
Espanha). O novo desafio da Plural, a produtora integrada na TVI, seria tornar-se um dos três principais grupos
de produção audiovisual ibérica. Um exemplo dessa pertinência foi a obtenção de um Emmy para a melhor novela
internacional, em 2010, com Meu Amor. A competição
entre canais criaria uma espécie de star system nas séries
e telenovelas nas duas últimas décadas, com elenco de
estrelas da casa (Torres, 2008: 74).
Conforme a leitura dos Relatórios, a TVI assumia em
2004 a responsabilidade de mais de dois terços da emissão
da ficção nacional do total da produção da televisão portuguesa, ocupando sete dos dez primeiros lugares entre
os produtos desse tipo mais vistos em horário nobre. A
TVI colocava ênfase nos períodos de access- e prime-time
(18:00-24:00), onde se concentram as maiores audiências
dos seus públicos-alvo e o investimento publicitário. Além
da publicidade, há outros proveitos como merchandising
e canais de subscrição, embora os relatórios nem sempre
dêem essa informação. A área de multimédia tem tido
crescimento na SIC. As contas da TVI não aparecem
desagregadas, mas, por comparação, os valores de publicidade são mais elevados na SIC, embora com níveis de
audiência mais pequenos no mesmo canal quando em
confronto com a TVI. Isto significa que a rentabilidade é
maior na SIC em termos de investimento publicitário, na
ordem de 10 a 20 milhões de euros anuais.

5.

Conclusões
A análise aos canais permite perceber que, em momentos distintos da sua vida, a SIC e a TVI foram oriundas de
(ou ficaram ligadas a) grupos de imprensa (Expresso,
Independente), numa estratégia de diversificação mediática
ou integração digital e que ilustra o peso económico e
social dos velhos media sobre o arranque dos media mais
novos. Por outro lado, os canais comerciais sofrem
influência externa importante, em termos financeiros e de
produção de conteúdos: a SIC da Globo e a TVI na transição da pertença da Igreja Católica para a Media Capital
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e o grupo espanhol da Prisa, com um intervalo a que pertenceu a sul-americanos e Sonae, o que significa que
accionistas diferentes traçaram estratégias diferentes. No
caso da TVI, é flagrante a importância da produção, com a
NBP, depois Plural Entertainment, a agregar a produção
espanhola. Ao invés, os canais de cabo nasceram de
empresas de telecomunicações na distribuição, passando
a networks, que depressa ultrapassaram a importância
económica dos canais generalistas.
As televisões privadas captariam homens e mulheres
que se haviam notabilizado no ecrã para formar empresas, como Nicolau Breyner, Carlos Cruz e Teresa
Guilherme (depois com rumos distintos). As produtoras
independentes, surgidas durante a década de 1990,
foram alvo de duas estratégias complementares: os canais
de televisão intervieram numa integração vertical ascendente em termos de cadeia de valor (NBP, depois Plural)
ou na sua criação (a produtora de Teresa Guilherme), tentativa de integração vertical descendente (a PT tentou
comprar a TVI). A internacionalização dos canais processou-se a nível de capitais, alianças, formatos e formação
profissional.
Ao longo das duas décadas, assistiu-se a uma grande
diferenciação de salários entre jornalistas apresentadores
de noticiários e animadores de programas de entretenimento, em especial reality-shows e talk-shows (Judite de
Sousa, José Rodrigues dos Santos, Júlia Pinheiro, Herman
José), face aos outros jornalistas e profissionais dos media.
Também surgiram novas profissões e profissionais, houve
nascimento, fusão e desaparecimento de produtoras independentes, mais concorrência, deu-se a substituição do
contrato de trabalho sem termo e a assunção de trabalho
individual por projecto (freelancer), alargando a precariedade. Ao mesmo tempo, assistiu-se a muita inovação,
criatividade e rotatividade em géneros televisivos e programas. Destaco ainda o crescente número de horas de
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emissão (vinte e quatro horas por dia, mais canais no
cabo), uma maior oferta a que corresponde uma crescente
fragmentação de audiências, a perda de um modelo de
produção ainda artesanal para um modelo em série (caso
das novelas da TVI, com um grupo de estrelas e argumentistas contratados em exclusividade).
Um dos objectivos deste texto foi compreender as
razões de mudança de liderança nas audiências. Parti de
um modelo de divisão em quatro períodos na história da
televisão portuguesa assente em três variáveis: ciclo
económico, gerações de espectadores e tecnologias
(Santos, 2010, 2011). Acrescento uma nova variável, a da
influência política (feitura de legislação, decisões em concursos, retirada da taxa de televisão como elemento fundamental do orçamento do serviço público de televisão, o
que trouxe desequilíbrios financeiros crónicos na RTP).
Isso conduz-me a uma hipótese de trabalho assente em
três gerações do audiovisual: monopólio de Estado, liderança da televisão privada, predomínio da televisão por
subscrição. A sucessiva liderança da SIC e da TVI passa a
ser encarada como constituindo apenas uma só fase, dado
o modelo de televisão popular.
O que estava menos claro na minha análise era o peso
real da televisão por subscrição, com domínio de novos
actores vindos não das televisões generalistas mas das
empresas de telecomunicações e que controlam a cadeia
de valor a partir da distribuição. A criação de canais
temáticos, por exemplo, forma a existência de novos
públicos jovens e com outros valores e gostos, que combinam o consumo de televisão e internet e distintos social,
cultural e economicamente dos espectadores da televisão
generalista. Por outro lado, a fragmentação de canais significa menos audiências e quebra de investimentos publicitários por canal, a que se juntam os efeitos da grave
crise financeira de 2009-2011, com grandes dificuldades
económicas na televisão generalista. JJ
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ANÁLISE 2

Jornalistas e o jornalismo
de proximidade
Pensar a profissão. Assim se revelou um trabalho que tinha por
objectivo (re)visitar o conceito de jornalismo de proximidade. Treze
jornalistas de três jornais regionais aceitaram fazê-lo. Momentos em
modos off para as rotinas e on para a reflexão.
Texto Pedro Jerónimo

“

U

m dia sai para fazer um trabalho sobre
uma família carenciada aqui da região.
Cheguei ao local e deparei-me com
uma casa sem condições. Quando terminei a reportagem fui a casa, peguei
em alimentos e fui lá levá-los." As palavras são de uma jornalista de um semanário da região centro do país e surgiram numa visita à "sua" redacção. Foram elas o ponto de
partida para revisitar o jornalismo de proximidade. Que
jornalismo é esse? Quais as diferenças em relação à prática noutros meios? Como é que o jornalista que é cidadão
em determinada região, e vice-versa, vive a sua actividade?
Recuperando a reflexão feita por (CAMPONEZ, 2002),
assente no movimento de jornalismo cívico nascido nos
finais da década de 80 do século passado nos EUA,
(re)visitamos o jornalismo de proximidade. Um dos
motivos relaciona-se com a aparente falta de reflexão,
desde então, sobre o conceito. Sem esquecer que o aparecimento da Internet e, mais recentemente, as redes sociais,
provocaram reconfigurações na profissão (VICENTE,
2010). Depois da análise de conteúdo, num estudo de caso
(CAMPONEZ, 2002), pretendemos deixar um contributo
noutro campo: observar a percepção dos principais
actores do jornalismo de proximidade, não só em relação
às práticas e rotinas na imprensa regional em geral, mas às
suas em particular (JERÓNIMO, 2011b).

1.

Jornalismo e imprensa(s)
As rotinas de produção dos jornalistas são as mesmas em
qualquer parte do globo: apurar, recolher, editar e trans24 |Jan/Mar 2012|JJ

formar a informação em notícias. A diferença está nos
contextos: a região onde está inserido determinado meio,
aquele para o qual se trabalha, a forma como fontes e
público se relacionam com eles, etc. Desde logo a divisão
que em Portugal se faz da imprensa: nacional e regional.
Será que, por exemplo, os jornalistas dessas imprensas
terão a mesma facilidade de acesso a um membro do
Governo?
A distinção que referimos não parece pacífica, porque
será difícil encontrar um jornal que faça a cobertura noticiosa ou que chegue a todo o país. Nem mesmo nos ciberjornais tal se verifica, precisamente porque a Internet não
chega, até ao momento, a toda a população. Há a imprensa nacional, "com as suas formas de organização empresarial e a sua estratégia claramente vocacionada para uma
abordagem aos temas tanto mais generalistas quanto generalista se pretende que seja o seu público num território
mais ao menos vasto" (CAMPONEZ, 2002: 108). Ainda
sobre a localização, há ainda quem defenda que "em
Lisboa e Porto não existe imprensa regional, o que há é
imprensa urbana e suburbana" (PALMEIRO cit. SANTOS,
2007: 29). A discussão chega ainda à imprensa mais localizada. Num dos recentes trabalhos feitos em Portugal, é
referido que, contrariamente ao que se regista noutros
países, "não existe, entre nós, nem mesmo em termos de
definição legal, uma distinção entre os jornais que devem
ser classificados de regionais e de locais" (LEITE, 2010). O
próprio estudo apresentado, no mesmo ano, pela
Entidade Reguladora para a Comunicação Social, A
Imprensa Local e Regional em Portugal, não esclarece a
questão. Algo que parece estender-se não só a investigadores, como a jornalistas. Diferenciador, pelo menos na
designação, é o estudo Bareme Imprensa Regional, que
em 2010 apurou que 51,9% da população lia jornais
regionais. A divisão entre imprensa nacional e regional
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parece, ainda assim, ser a mais consensual entre os diferentes actores. Já outras designações, como "grande" e
"pequena" imprensa (SANTOS, 2007: 30), poderão revelarse castradoras, sobretudo nas repercussões ao nível das
rotinas de produção dos jornalistas.

2.

(Re)visitando o jornalismo
de proximidade
Um jornalismo 'desligado' dos interesses do público. Esta
percepção motivou o aparecimento, nos EUA e em finais
dos anos 80 do século passado, do movimento jornalismo
cívico. Na época, "muitos acreditaram que os media foram
transformados pelas tácticas de campanha negativa,
obcecados com a cobertura do tipo corrida de cavalos e
esquecidos em relação às questões julgadas importantes
pelos eleitores" (SHEPARD cit. TRAQUINA, 2003: 10). O
debate gerado em torno do movimento, poderia sintetizarse na necessidade de uma (re)aproximação dos jornalistas
ao público, tendo em vista "uma "redescoberta" dos valores
comunitários, como resposta ao universalismo (…) à falta
de respostas das burocracias dos aparelhos do Estado e da
administração pública" (CAMPONEZ, 2002: 160).
Uns anos mais tarde, a discussão em torno do jornalismo norte-americano seria retomada e materializada num
projecto de investigação coordenado por Bill Kovach e

Tom Rosenstiel. O resultado de três anos de trabalho foi a
obra Os Elementos do Jornalismo: O que os profissionais do
Jornalismo devem saber e o público deve exigir (KOVACH &
ROSENSTIEL, 2004), que regista nove princípios: a
primeira obrigação do jornalismo é para com a verdade; o
jornalismo deve manter-se leal, acima de tudo, aos
cidadãos; a sua essência assenta numa disciplina de verificação; aqueles que o exercem devem manter a independência em relação às pessoas que cobrem; deve servir
como um controlo independente do poder; dever servir
de fórum para a crítica e compromisso públicos; deve
lutar para tornar interessante e relevante aquilo que é significativo; deve garantir notícias abrangentes e proporcionadas; aqueles que o exercem devem ser livres de
seguir a sua própria consciência. Uma abordagem que
reforça a importância do cidadão, apesar desta não ser a
mesma que o jornalismo cívico defende, isto é, aquele
como principal mobilizador e participante das rotinas de
produção (Quadro 1).
É da prioridade dada à componente de cidadania em
relação à informativa, que emerge o jornalismo de proximidade (CAMPONEZ, 2002). Uma prática nem sempre
fácil e pródiga em tensões, sobretudo devido à "forte territorialização" da imprensa regional, dos seus agentes e
públicos (ibid.). Falamos do actor que pessoal e profissionalmente partilha o mesmo palco com outros actores,
que ora são as suas fontes, ora o seu público, ora os visados das suas notícias... ou até mesmo as três situações em
simultâneo.

QUADRO 1: Características do jornalismo tradicional e cívico

Fontes: Cervi cit. Kalsing (2010)

CARACTERÍSTICA

JORNALISMO TRADICIONAL

JORNALISMO CÍVICO

Papel do jornal

Provedor de informações relevantes para

Espaço para apresentação de temas

alimentar o debate.

relevantes ao debate.

Seleccionador e organizador das informações

Retransmissor das exigências do público à

com status de notícia.

própria sociedade.

Consumidor final das notícias e fornecedor

Definidor dos temas e participante activo na

de feedback aos media.

produção das notícias.

Verticais e centralizadas na estrutura interna

Horizontais e dependentes da relação directa

dos media

com o público.

Necessárias, permanentes e organizadoras

Ocasionais, para manter algum grau de

do sistema.

legitimidade dos media

Ocasionais, para manter a estrutura de

Necessárias, permanentes e organizadoras

funcionamento dos media.

do sistema.

Dirigido pela elite e fragmentado pelos

Dirigido pelos representantes do público e

produtores de notícias.

contextualizado.

Papel do jornalista

Papel do público

Rotinas produtivas

Relações económicas

Relações com a sociedade

Debate produzido
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3.

Jornalistas portugueses
O único estudo sociológico que se conhece sobre os
actores do jornalismo de proximidade em Portugal, sublinhava as suas condições de trabalho, na imprensa
regional, e a "permanente dificuldade em afirmarem a sua
autonomia e a sua liberdade de expressão" (PASCOAL,
1996). Uma tensão resultante - como vimos - da partilha
do mesmo palco, por distintos actores.
"Talvez o mais grave do ponto de vista da liberdade de
imprensa, é o facto de, em Portugal, a Igreja, o poder local
e os proprietários em geral, agirem numa base consensual
e utilizarem os órgãos de informação regional e local
como veículos de informação com marcada intencionalidade deformadora ou pretenderem, capciosamente, formar certos pressupostos de natureza ideológica, económica e cultural na opinião pública" (ibid.).
Quanto ao perfil, no citado estudo já se verificava uma
feminização das redacções regionais, na qual trabalhavam
jornalistas jovens. Algo que se mantém (SANTOS, 2007).
A principal alteração deu-se ao nível da qualificação, que
passou de "baixos níveis de capital escolar" (PASCOAL,
1996), para jornalistas maioritariamente licenciados (SANTOS, 2007; POSSE, 2011). Tendências que se estendem a
meios de outro âmbito (GARCIA, 2011).

4.

Metodologia
O presente estudo contou com uma primeira abordagem
quantitativa e depois uma qualitativa. Aproveitando a
recolha de dados feita por Jerónimo (2011a) - inquérito
online enviado a 80 jornais regionais em Portugal (os quatro com mais audiência em cada um dos 18 distritos e 2
regiões autónomas - Bareme Imprensa Regional 2010) e ao
qual responderam 29 - que levantou, entre outras interrogações, qual conceito que melhor caracteriza o jornalismo
feito na imprensa regional. Seguiu-se uma abordagem de
cariz etnográfico, com a realização de entrevistas a 13 jor26 |Jan/Mar 2012|JJ

nalistas de três jornais regionais, Região de Leiria (distrito
de Leiria), Reconquista (Castelo Branco) e O Mirante
(Santarém), entre os dias 2 e 22 de Setembro de 2011.
Apesar de não ser tão exaustivo como os estudos de
Rebelo (2011) ou Correia & Baptista (2009), também este
procurou registar as percepções dos principais actores do
jornalismo da imprensa regional, relativamente à sua
actividade. Para tal, foram efectuadas algumas questões:
Q1: Como é que caracteriza o jornalismo que é feito na
imprensa regional?
Q2: O que é que distingue esse jornalismo daquele que
é feito na imprensa nacional?
Q3: Como é que caracteriza o jornalismo que faz?
Q4: O que é que a adopção da Internet trouxe a esse
jornalismo?

5.

Resultados e discussão
5.1. CONCEITO(S)

Para além dos elementos históricos sobre o percurso do ciberjornalismo na imprensa regional em Portugal, Jerónimo
(2011a) quis recolher indicadores de como é que esses media
vêem o jornalismo que praticam. O Gráfico 1 mostra-nos que
a esmagadora maioria dos inquiridos (taxa de resposta de
36,3%) considera que se trata de um jornalismo de proximidade (84%). O estar "próximos das pessoas" foi a justificação
mais frequente, tendo-se registado ainda expressões como
"jornalismo do fim da rua mas com gente lá dentro" (Jornalista
1); "[conta estórias] do município contíguo ou da rua mais
próxima" (J2); "não fosse este tipo de prática jornalística, [as
notícias locais ou regionais] nunca seriam produzidas" (J3).

Gráfico 1: Conceito que melhor define o jornalismo praticado na
imprensa regional (n=29)
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Este levantamento vem confirmar a percepção que
parece existir quanto ao conceito de jornalismo associado
aos media regionais e locais. Se olharmos para os estudos
que têm sido feitos nesta área e na última década , o jornalismo de proximidade, sobretudo discutido por
Camponez (2002), tem-se assumido como o mais frequente entre investigadores e jornalistas. A adopção deste
conceito poderá estar relacionada com a frequência do
mesmo no discurso dos diferentes actores. Foi o que
quisemos observar, com a realização de entrevistas a jornalistas.
Só no caso do Região de Leiria é que foi possível entrevistar toda a redacção. Nos restantes, e para o presente
estudo, a taxa de resposta situou-se nos 37,5%
(Reconquista) e nos 25% (O Mirante). Apesar de não ser o
principal objectivo deste trabalho caracterizar os actores,
registamos que as médias de idade e de tempo de profissão são 37,8 e 13,1 anos, respectivamente, e que a maioria
(66,7%) tem formação superior (JERÓNIMO, 2011b).

observou-se ainda que alguns entrevistados começaram
por distinguir os "jornalismos" logo na Q1, quando tal só
surgiria na Q2. Tal poderá ficar a dever-se ao facto das
questões terem sido formuladas inicialmente de uma só
vez - com o objectivo dos jornalistas organizarem as suas
ideias - e só depois uma a uma.
A área de abrangência e de actuação, bem como os
meios técnicos e humanos disponíveis, parecem ser, para
além da recorrente proximidade, os principais diferenciadores entre o jornalismo que é feito num jornal regional e um jornal nacional. Observa-se ainda alguma
"mágoa" entre os actores do jornalismo nas regiões, relativamente aqueles que trabalham em meios de maior
dimensão. Se, por um lado, os primeiros conhecem melhor os actores e os palcos de cada região, por outro, parecem ser os segundos a ter prioridade no acesso às fontes.
Algo que acentua, entre os entrevistados, a percepção de
que existem jornais e jornalistas "de 1ª" (nacionais) e jornais e jornalistas "de 2ª" (regionais).

5.2 JORNALISMO NA(S) IMPRENSA(S)

5.3 JORNALISMO(S) PARTICULAR(ES)

O argumento da proximidade às populações e às fontes é
o mais frequente, não só para caracterizar o jornalismo
feito na imprensa regional, como para o distinguir daquele que é feito na imprensa designada de implantação
nacional. Apesar do objectivo se centrar mais na prática,
nas rotinas dos actores, há quem tenha optado falar no
palco ou nos artefactos. Por outro lado, foi possível observar, na maioria dos casos, a existência - manifesta ou percepcionada - de uma tensão nessa proximidade. Se, por
um lado, ela permite um melhor conhecimento dos diferentes actores, realidades e contextos, por outro, a frequência com que esta se dá, mesmo em contextos nãoprofissionais, obriga o jornalista a um "esforço redobrado".
Simples rituais como ir ao café ou às compras, em espaços
geográficos mais reduzidos, leva a um aumento da probabilidade de encontro entre jornalistas e fontes ou leitores.
Falamos de algo que é gerador de desconforto nos entrevistados. Registamos ainda algumas referências relacionadas com a percepção que os actores têm das representações do jornalismo, nos diferentes âmbitos geográficos.
Mesmo com a realização de duas questões distintas,

Foram poucos aqueles que caracterizaram as suas práticas
jornalísticas. A maioria pautou o seu discurso pela
descrição daquelas que são partilhadas, diariamente e
com outros actores, nos jornais onde trabalham. A proximidade voltou a estar no centro do discurso. Observouse, por outro lado, uma certa necessidade dos actores vincarem que as suas rotinas, na prática, são as mesmas que
as de qualquer outro jornalista. A percepção que tivemos
foi a que isso ficou a dever-se à referida divisão entre jornalistas "de 1ª" e "de 2ª". Por outro lado, denotou-se uma
certa demarcação do palco ou de um sentimento de
pertença do mesmo, por parte dos actores, que actuam
nele, simultaneamente, enquanto profissionais e
cidadãos.
5.4 JORNALISMO E A INTERNET

A (des)aproximação entre jornalistas e público parece ser
uma consequência do ciberjornalismo praticado na
imprensa regional. Se, por um lado, os jornalistas defendem que a Internet permite uma comunicação mais rápida - e até o acesso aos leitores ou fontes - e uma maior
proximidade, mediadas por computador, por outro, afas-
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tou-os do contacto pessoal. Tal como defendem alguns
autores, as reconfigurações que a Internet trouxe à profissão foi, entre outras, a acomodação - jornalismo "sentado"
(PEREIRA, 2003) ou de "secretária" (BASTOS, 2010). Por
outro lado, o aumento da visibilidade trouxe com ele também um aumento da possibilidade de escrutínio. Algo que
os jornalistas parecem encarar como inevitável e um benefício para o jornalismo.
Observamos ainda que existe algum deslumbramento
entre os jornalistas quanto à utilização e exploração das
potencialidades da Internet. A produção para o papel é
prioritária, enquanto que o ciberjornalismo de proximidade (JERÓNIMO, 2011a) é ainda uma prática residual e a
descobrir.

como referiram alguns dos entrevistados, com experiência
nas diferentes imprensas.
Para dar continuidade à reflexão sobre o jornalismo de
proximidade, sugerimos que se observem a percepção que
tem o público da imprensa regional e os conteúdos nela
publicados. Algo que poderá ser feito off (leitores; jornais)
e online (utilizadores; ciberjornais e redes sociais).
Terminamos com outra sugestão de investigação: como é
que os jornalistas gerem e geram conversação junto dos
utilizadores (ciberjornalismo de proximidade)? JJ
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Daniel Ricardo à JJ:

“Falsos estágios curricula r
Daniel Ricardo, do Secretariado da Comissão da Carteira
Profissional, explica o que gostaria de ver alterado nas
regras que regem a profissão. Da fiscalização das
normas éticas, às incompatibilidades. Tem, entre outras,
a pouco invejável tarefa de verificar, um por um, os 7
795 títulos profissionais de jornalistas (ou de
equiparados). Desde 2007 tem, também, de aplicar
sanções a quem desrespeita as normas da profissão.
Daniel Ricardo, 70 anos, é membro do Secretariado da
Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) .
Autor de vários livros sobre jornalismo, professor,
jornalista desde 1968 (começou n'A Capital, passou pela
Flama, Diário de Notícias, O Diário, Se7e, O Jornal e é,
hoje, editor executivo da Visão) conhece bem a crise que
atinge os media, e os seus efeitos no mercado de
trabalho e na mistura, crescente, entre informação e
publicidade. Por isso, tentamos, nesta entrevista,
perceber melhor o papel da Comissão e aquelas que são
as suas funções e… limitações. Serão poucos os
jornalistas que não questionam a utilidade daqueles 48,5
euros pagos, de dois em dois anos, pela emissão de um
título que os habilita a trabalhar. Mas essa é, garante
Daniel Ricardo, a contrapartida para a independência
da CCPJ face ao poder.
Texto Paulo Pena Fotos Gonçalo Rosa da Silva
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Daniel Ricardo

Desde que o Governo anterior alterou o Estatuto do
Jornalista, sente que a Comissão da Carteira tem conseguido dar resposta ao papel fiscalizador que lhe foi atribuído?

Practice, diploma criado na sequência da revolta contra os
media causada pela morte da princesa Diana, e que estabelece os deveres dos jornalistas ingleses, chegaram
àquela entidade reguladora, nada mais nada menos que 2
600 participações, muitas das quais contra os mesmos jornais e revistas e pelos mesmos motivos e grande parte por
falta de rigor da informação ou devassa da privacidade.
Destas queixas, foram arquivadas cerca de 1 900, por insuficiência de dados ou de justificação, resolveram-se 609
por intermediação da PPC ou porque os órgãos de informação satisfizeram voluntariamente as exigências dos
ofendidos (publicação de desmentidos ou pagamento de
indemnizações) e 18 determinaram a emissão de censuras
públicas pelo regulador. Com base na comparação entre a
CCPJ e a PPC é possível - apesar das diferenças assinaladas - concluir uma de duas coisas ou, o que é mais certo,
ambas, simultaneamente: que, entre nós, os visados não
se queixam, nomeadamente por não saberem como fazêlo e a que entidade, ou que os órgãos de informação portugueses se encontram muito longe de atingir o grau de
tabloidização da imprensa inglesa.

Com as alterações introduzidas em 2007 no Estatuto do
Jornalista, as competências da Comissão foram alargadas
ao âmbito deontológico. Passámos a ter de fiscalizar e,
eventualmente, de punir as infrações deontológicas. Esse
é, contudo, um poder mitigado… O legislador transpôs as
normas do Código Deontológico para o artigo 14.º do
Estatuto do Jornalista. Acontece, porém, que o dividiu em
duas partes. E a Comissão só tem competência para fiscalizar o cumprimento do que estatui o número 2 daquele preceito legal, ou seja, sobretudo, as infrações mais facilmente sindicáveis. Por exemplo, "informar com rigor",
obrigação prevista no número 1, é uma matéria em
relação à qual o legislador entendeu que a Comissão
muito dificilmente poderia efetuar uma investigação bem
sucedida. É claro que há muitas formas de dar uma
aparência de rigor a um texto que, na verdade, só conta
uma parte da história… Mas os membros da Comissão são
jornalistas experientes a quem "truques" dessa natureza
decerto não escapariam.

Qual é a sanção mais grave por incumprimento das normas

Mas continuam a receber queixas quanto a essas matérias

deontológicas pelos jornalistas portugueses?

de pura consciência ética?

Segundo o Regulamento Disciplinar, a primeira sanção é
sempre uma advertência e a segunda uma repreensão
escrita. Segue-se a suspensão da atividade até 12 meses.
Mas esta última pena só pode ser aplicada quando o jornalista infrator, nos três anos precedentes, tenha sido sancionado pelo menos duas vezes com repreensão escrita ou
uma vez com suspensão. Curiosamente, as incompatibilidades dão origem a "castigos" mais pesados que as
infrações às normas deontológicas: aos que não depositam a carteira na Comissão antes de entrarem numa situação de incompatibilidade, podem ser aplicadas coimas e,
eventualmente, a sanção acessória de interdição do exercício da profissão por um período máximo de 12 meses.

Sim. Duas das queixas que recebemos no ano passado têm
a ver, precisamente, com a falta de rigor da informação.
Mas a maioria insere-se no âmbito das competências da
Comissão. Assim, entre setembro de 2008, altura em que
foi publicado o Regulamento Disciplinar, e dezembro de
2011, deram entrada na CCPJ 23 queixas, algumas
referindo-se a mais que uma infração, por devassa da privacidade (12), desrespeito do princípio da presunção de
inocência (4), encenação de situações (5), recolha de imagens e sons não autorizados (2), quebra da confidencialidade das fontes (1), identificação de vítima de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual (1) e formulação de acusação sem provas (1). Houve, igualmente, seis
queixas por plágio. Quando tal acontece, a Comissão procede a um inquérito prévio, no sentido de saber se há
razões que justifiquem a abertura de processos disciplinares. Das 23 participações, quer por ausência de fundamento, quer por não se ter provado a infração, 16 foram
arquivadas; das restantes, duas originaram sanções
(advertência registada), uma por desrespeito do princípio
da presunção de inocência e a outra por quebra da confidencialidade de uma fonte de informação.
São queixas, sobretudo, de visados ou de outros jornalistas?

Em geral, são queixas dos visados. Mas a Comissão também atua por iniciativa própria, independentemente de
queixa. Costumo fazer uma comparação com a Press
Complaints Comission (PCC). Ainda que tomemos em
consideração as diferentes dimensões de Portugal e do
Reino Unido, no que respeita à população e número de
publicações, não podemos deixar de assinalar que, só de
janeiro a dezembro de 2009, por infrações ao Códice of
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Em relação às incompatibilidades, é quase impossível verificá-las, não?

Há um caso muito complicado. Se um jornalista estiver 10
anos seguidos ou 15 alternados no ativo, deixa de ter que
provar seja o que for à Comissão para renovar, de dois em
dois anos, a carteira profissional. Basta ter exercido a atividade jornalística durante dez anos para uma pessoa manter a carteira profissional durante toda a vida! E a CCPJ é
que tem de descobrir, havendo tal suspeita, se a pessoa
está ou não numa situação de incompatibilidade, o que se
torna quase sempre extremamente difícil. Esperemos que,
numa futura revisão do Estatuto do Jornalista, o legislador
compreenda que temos aqui um problema merecedor de
especial atenção.
Além das duas referidas advertências, quantas outras sanções é que a Comissão aplicou?

Nós não gostamos nada de aplicar sanções. É bom que isto
fique claro. Preferimos, até, quando tal é possível, desenvolver uma ação pedagógica, chamando os prevari-
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cadores à Comissão para lhes explicar porque consideramos que procederam erradamente. Ainda assim, tivemos que abrir 62 processos de contraordenação, em 2010,
e 196, em 2011, na maioria a pessoas que trabalhavam
como jornalistas sem terem o respetivo título profissional,
que é obrigatório, e às empresas que as mantinham ao seu
serviço. Estão em curso, por este motivo, 114 processos
individuais e 64 contra empresas. Muitos outros foram,
entretanto, resolvidos, com a aplicação de coimas.
Uma vez que a autorregulação não tem funcionado, defende
a existência de um órgão que puna as más práticas?

As incompatibilidades dão origem a
"castigos" mais pesados que as infrações às
normas deontológicas: aos que não
depositam a carteira na Comissão antes de
entrarem numa situação de
incompatibilidade, podem ser aplicadas
coimas e, eventualmente, a sanção acessória
de interdição do exercício da profissão por
um período máximo de 12 meses.
Se um jornalista estiver 10 anos seguidos
ou 15 alternados no ativo, deixa de ter que
provar seja o que for à Comissão para
renovar, de dois em dois anos, a carteira
profissional. Basta ter exercido a atividade
jornalística durante dez anos para uma
pessoa manter a carteira profissional
durante toda a vida! (…) Esperemos que,
numa futura revisão do Estatuto do
Jornalista, o legislador compreenda que
temos aqui um problema merecedor de
especial atenção.
Tivemos que abrir 62 processos de
contraordenação, em 2010, e 196, em 2011,
na maioria a pessoas que trabalhavam
como jornalistas sem terem o respetivo
título profissional, que é obrigatório, e às
empresas que as mantinham ao seu serviço.
Estão em curso, por este motivo, 114
processos individuais e 64 contra empresas.
Muitos outros foram, entretanto,
resolvidos, com a aplicação de coimas.

Defendo, sim. Penso é que antes da punição, há passos a
dar. Avisos, pedagogia. Tratando-se de uma infração grave,
a CCPJ abre um processo de inquérito com todas as garantias de um processo judicial. Os jornalistas, nestas situações, podem nomear advogado, arrolar testemunhas, e é
isso que tem acontecido. A Comissão não é um tribunal,
mas pode, em defesa da dignidade da profissão, julgar e
punir quem infringe as normas constantes do Estatuto do
Jornalista. É o que a diferencia do Conselho Deontológico
do Sindicato que, por decisão dos jornalistas reunidos em
Congresso, só aplica sanções morais, censurando os
infratores através, por exemplo, de comunicados. Daí,
talvez, a sua ineficácia. Se, ainda não há muito tempo, qualquer jornalista se sentia profundamente envergonhado
quando era censurado pelo Conselho Deontológico, nos
últimos anos, o aumento exponencial da concorrência entre
os media e, sobretudo, a invasão das redações por jovens
candidatos a jornalistas com uma incipiente formação ética,
a efetuar falsos estágios curriculares, na esperança de virem
a entrar para os quadros das empresas nas quais trabalham
gratuitamente, criaram condições propícias a todo o tipo de
derrapagens deontológicas. Trata-se de uma situação que
dificilmente se ultrapassaria com a aplicação de sanções
meramente morais.
Desde quando funciona a Comissão?

Foi formalmente criada em 1994, depois de o Tribunal
Constitucional ter declarado inconstitucional a emissão de
carteiras profissionais pelo Sindicato dos Jornalistas, uma
vez que se trata de uma instituição de cujo universo só
fazem parte os seus sócios. Já a CCPJ, que abriu as portas
em 1996, é um organismo público independente, que
nasceu com duas funções principais: controlar o acesso à
profissão e as situações de incompatibilidade com a atividade jornalística. Mais recentemente, como disse, foi-lhe
atribuída também a função de fiscalizar o cumprimento
pelos profissionais de uma parte das normas do Código
Deontológico da classe.
Na opinião do Daniel Ricardo, a Comissão devia poder intervir mais?

Sim. Há jornalistas que criticam a Comissão por não intervir tanto como gostariam. A verdade é que não intervém
mais, porque a lei não permite. Mas há casos, como o dos
direitos de autor, em que podemos funcionar como um tribunal arbitral para dirimir conflitos entre os jornalistas e
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as empresas jornalísticas e relativamente aos quais nunca
recebemos qualquer queixa… Na minha opinião, a CCPJ
devia poder fiscalizar, também, o cumprimento do estatuído no número 1 do artigo 14.º do Estatuto do Jornalista. E
foi isso que, recentemente, propusemos ao secretário de
Estado da tutela. Espero, por outro lado, que a Comissão
de Classificação das Publicações, da qual fazem parte a
ERC, a Associação Portuguesa de Imprensa e o Sindicato
dos Jornalistas leve a bom termo a tarefa que assumiu de
alterar a Lei de Imprensa no que respeita à classificação
das publicações.
E o secretário de Estado manifestou abertura?

Sim. Ele compreendeu o que está em causa. No que se refere ao número 1 do art.º 14.º, ficam de fora do controlo da
Comissão da Carteira normas de "consciência ética", como
o Paulo as designou, tão importantes como informar com
rigor e isenção, rejeitar o sensacionalismo, separar os factos da opinião, ouvir as partes com interesses atendíveis
nos casos, vulgo, princípio do contraditório, identificar as
fontes de informação, etc . E quanto à classificação das
publicações, inclusivamente das eletrónicas, o problema é
que a Lei da Imprensa não ajuda nada a Comissão na
atribuição de títulos profissionais, porque se encontra
desatualizada, já pouco tem a ver com a realidade do mercado dos media.
Ainda há muita confusão entre a Comissão e o Sindicato?

Alguma. Recentemente, a propósito de um processo relativo à publicação de um texto da autoria de uma jornalista, associado à publicidade de um banco, essa jornalista
nomeou um advogado que, ao contactar com a Comissão,
pediu para falar com o presidente do Sindicato… A confusão resulta, quer-me parecer, de o Sindicato ter sempre
concorrido às eleições para a Comissão da Carteira com
uma lista, única, na maior parte das vezes e, portanto,
vencedora…
Quem é que, além do Sindicato pode concorrer?

Qualquer grupo de jornalistas que consiga recolher cem
assinaturas de apoio, entre os seus pares. De acordo com
a lei, o Sindicato não se encontra sujeito a essa obrigação.
As listas concorrentes são compostas por quatro candidatos efetivos e quatro suplentes, nelas podendo votar
todos os jornalistas possuidores de carteira profissional
atualizada. Mas da Comissão fazem também parte outros
quatro membros efetivos e quatro suplentes, igualmente
jornalistas, designados pelos operadores do setor. Aos oito
efetivos cabe cooptar o presidente - que a lei define como
um jurista de reconhecido mérito e experiência na área da
Comunicação Social - eleger o Secretariado, que é o órgão
executivo da CCPJ, e a Secção Disciplinar.
No mandato anterior, houve duas listas concorrentes, uma
abertamente apoiada pelo Sindicato e outra encabeçada
pelo Daniel Ricardo, que ganhou…

Assim foi. Eu tinha sido eleito, desde 2002, nas listas do
Sindicato. Nas eleições anteriores às deste ano, a direção
sindical decidiu, porém - legitimamente, diga-se - não
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contar comigo, sob o pretexto de encetar um processo de
renovação. Então, não concordando com a decisão, um
grupo de jornalistas que faziam parte do Conselho Geral
do Sindicato formou uma lista e convidou-me para a
encabeçar. Obtivemos mais de 70% dos votos e elegemos
três representantes contra um da lista do Sindicato. Este
ano, dada a crise do setor, entendeu-se que a classe não
devia transmitir uma imagem de divisão e chegou-se a um
consenso para a formação de uma lista.
Uma das maiores dificuldades que se coloca à Comissão é
a falta de meios?

Somos poucos para tanto trabalho… E os jornalistas têm
pouco tempo disponível. Além da diretora de serviços, a
Comissão conta com quatro funcionários apenas. Basta
dizer que, nos períodos de revalidação das carteiras,
recebemos telefonemas de minuto a minuto. Por outro
lado, não auferimos nenhuma verba além da que advém
da passagem dos títulos que, aliás, são baratos…
Os jornalistas queixam-se do contrário…

Mas não têm razão… Um jornalista paga 48,5 euros de
dois em dois anos pela carteira profissional. São 2 euros
por mês. Os advogados, por exemplo, pagam 37.50 euros
por mês. Mas eu percebo, é natural que os jornalistas se
queixem porque, ao contrário do que geralmente se
pensa, são mal pagos. A questão é que, se pedirmos dinheiro ao Governo, hipotecamos a nossa independência.
Já a ERC, por exemplo, tem 78 funcionários e recebe uns
milhões de euros do Orçamento do Estado.
E as suas competências conflituam com as da Comissão…

Mas não deviam conflituar. Basicamente, nós temos a ver
com o trabalho dos jornalistas, eles com as empresas mediáticas. Não podem imiscuir-se nas questões jornalísticas.
Concorda com o entendimento que a ERC tem do direito de
resposta?

Considero que, nessa matéria, a ERC é de uma exigência
que, muitas vezes, ultrapassa o limite do razoável. Chega
a mandar repetir a publicação de um direito de resposta
por causa da espessura de um filete…
Com apenas quatro funcionários, como pode a Comissão fiscalizar todo o universo de jornalistas?

No que se refere à posse de títulos profissionais atualizados, fazemos uma fiscalização cuidadosa, comparando
com os elementos constantes da nossa base de dados as
fichas técnicas dos jornais e revistas e as listas de colaboradores das rádios e televisões de difusão nacional.
Quanto aos órgãos de informação regionais e locais, que
são muito mais de um milhar, monitorizamos por
amostra. Já no que respeita às incompatibilidades, é,
obviamente, muito difícil verificar o fundamento de certas
denúncias como, por exemplo, a de que um determinado
jornalista lê publicidade aos microfones de uma rádio
local… Pedimos ao queixoso que nos envie gravações que
sustentem a acusação. Não envia. Por falta de verba e de
pessoal, não podemos averiguar localmente o caso, e de
nada serve sintonizar a frequência em causa, porque não
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A Comissão não é um tribunal, mas pode,
em defesa da dignidade da profissão, julgar
e punir quem infringe as normas constantes
do Estatuto do Jornalista. É o que a
diferencia do Conselho Deontológico do
Sindicato que, por decisão dos jornalistas
reunidos em Congresso, só aplica sanções
morais, censurando os infratores através,
por exemplo, de comunicados. Daí, talvez, a
sua ineficácia.
Na imprensa regional é comum chefes de
redação, ou mesmo diretores, mandarem os
jornalistas fazer reportagens ou entrevistas
a troco de publicidade… Seja como for,
acreditamos que, mesmo não sendo possível
comprovar as acusações, as diligências
efetuadas nesse sentido pela CCPJ têm
sempre um efeito dissuasor.
As páginas de conselhos de consumo, por
exemplo, situam-se na frágil fronteira entre
a informação e a publicidade… O nosso
critério aí é verificar se são apresentados
produtos de diferentes marcas, em
alternativa, deixando para o leitor a
liberdade de escolher, e se o jornalista não
recebeu alguma coisa por fora pelo que
escreveu. Se assim foi, não há problema
nenhum.
Só há um estágio curricular e não vários.
Os verdadeiros estágios curriculares duram,
geralmente, ou três ou seis meses e as regras
a que obedecem são estabelecidas em
protocolos assinados pelas universidades e
pelos órgãos de informação que aceitam
receber os estagiários curriculares.

conseguimos comparar as vozes das notícias com as dos
anúncios. Se confrontamos com a denúncia o visado ou o
diretor de informação da rádio, ambos repudiam a
acusação. Na imprensa regional também é comum chefes
de redação, ou mesmo diretores, mandarem os jornalistas
fazer reportagens ou entrevistas a troco de publicidade…
Seja como for, acreditamos que, mesmo não sendo possível comprovar as acusações, as diligências efetuadas nesse
sentido pela CCPJ têm sempre um efeito dissuasor.
E com a crise, esse não é um fenómenos que atinge, também, os media nacionais?

É provável. As páginas de conselhos de consumo, por
exemplo, situam-se na frágil fronteira entre a informação
e a publicidade… Bem, o nosso critério aí é verificar se são
apresentados produtos de diferentes marcas, em alternativa, deixando para o leitor a liberdade de escolher, e se o
jornalista não recebeu alguma coisa por fora pelo que
escreveu. Se assim foi, não há problema nenhum. Mas
encontrámos, numa revista feminina, uma entrevista feita
por uma jovem redatora a uma diretora de uma empresa
de estética, na qual as perguntas eram, literalmente, deste
teor: "Sei que usa o excelente creme X…", "Não acha que
esse creme é ótimo para a pele?". Como acontece em todos
os casos do género, chamámos a jornalista à Comissão e
ela defendeu-se, alegando falta de experiência. Saiu dali
sem nenhuma sanção, jurando, por sua honra, nunca
mais cometer o mesmo erro. No número seguinte da
revista, todavia, voltou a prevaricar. Abrimos-lhe um
processo e retirámos-lhe a carteira profissional.
Há, de facto, uma fronteira cada vez mais ténue entre publicações informativas e meramente publicitárias?

Se a Lei de Imprensa considerasse a existência de publicações periódicas publicitárias ou promocionais, a par das
informativas e das doutrinárias, a distinção entre umas e
outras tornava-se transparente. Mas não considera. Por
isso, os serviços de registo de publicações, a funcionar no
âmbito da ERC, aceitam como sendo informativos publicações que, na realidade, são meramente publicitárias.
Ora, jornalista é quem faz da função de informar, com
capacidade editorial, a sua ocupação, principal, permanente e remunerada…
Mas isso não diz nada sobre o compromisso dos jornalistas
com a sociedade e com a verdade…

Não, não diz. Esse compromisso implica o cumprimento das
normas deontológicas. Mas as duas coisas não podem ser
vistas em separado. As pessoas que trabalham em publicações publicitárias ou promocionais não são jornalistas.
Veja-se o n.º 2 do art.º 1.º do Estatuto do Jornalista…. No
entanto, os colaboradores da "Dica da Semana", do Lidl, por
exemplo, requereram à CCPJ carteiras profissionais, alegando que o seu jornal se encontra registado na ERC como
"publicação periódica de natureza informativa". Indeferimos
os pedidos, está claro, eles intentaram providências cautelares, houve decisões e recursos e essa "guerra", que durou
uns bons seis anos, só recentemente terminou, quando o
JJ|Jan/Mar 2012|35
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Tribunal Central Administrativo deu razão à Comissão, com
base no argumento de que a "Dica da Semana" não é uma
publicação eminentemente informativa.
Como é que se decide a atribuição da primeira carteira?

É muito difícil. Confrontamo-nos com casos verdadeiramente dramáticos, de jovens à procura de um lugar na
profissão, que vão repetindo, ao longo de anos e mais
anos, estágios que não são profissionais nem curriculares,
que nem sequer são estágios, mas longos períodos de trabalho não remunerado, em vários órgãos de informação.
Recentemente, apareceu-nos na Comissão uma jovem a
perguntar se podia ter acesso direto à carteira profissional,
após quatro anos de sucessivos falsos estágios. Impõe-se
dizer que só há um estágio curricular e não vários. Os verdadeiros estágios curriculares duram, geralmente, ou três
ou seis meses e as regras a que obedecem são estabelecidas
em protocolos assinados pelas universidades e pelos
órgãos de informação que aceitam receber os estagiários
curriculares. Pretende-se proporcionar-lhes um primeiro
contacto, nas redações, com a atividade jornalística tal
como a exercem os profissionais, tendo em vista a sua
eventual futura inserção no meio, não podendo os trabalhos que acaso efetuem para serem avaliados pelos orientadores de estágio ser publicados. O estágio curricular é uma
extensão de um curso superior. Os estagiários curriculares
são estudantes, não são jornalistas. E a Comissão da
Carteira não desempenha, nestes casos, nenhum papel.
Mas desempenha, no que respeita aos estágios profissionais.

Sem dúvida. Por imposição legal, a carreira profissional
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dos jornalistas começa por um estágio de um ano para os
licenciados num curso da área da Comunicação Social ou
de um ano e meio para os demais. Enquanto dura, o estágio profissional tem de constituir a ocupação principal,
permanente e remunerada do estagiário. E este dispõe de
um mês, após ter ingressado num órgão de informação,
para requerer à CCPJ o título provisório que o habilita a
trabalhar. O requerimento deve ser acompanhado, entre
outros documentos, de um formulário preenchido e assinado pelo diretor editorial ou de informação daquele
órgão, atestando que aceitou o requerente como estagiário
e indicando-lhe um orientador de estágio, bem como de
uma declaração do departamento de recursos humanos
segundo a qual o estagiário exerce, na empresa, a atividade jornalística e é remunerado por isso. Assim, os estágios profissionais são incompatíveis com o estatuto de free
lancer. Ou dito de outro modo, um jornalista só pode
tornar-se free lancer após ter concluído o estágio profissional, numa empresa jornalística.
Não se pode, portanto, ter acesso direto à carteira profissional?

Não. Salvo raríssimas exceções, ainda que um indivíduo
tenha permanecido como jornalista, numa redação,
durante anos, quando se dirige à CCPJ para requerer, pela
primeira vez, um título profissional, recebe a informação
de que tem de frequentar um estágio profissional. Até essa
altura, para a CCPJ, o requerente não era jornalista
porque não possuía carteira. Assim, os anos durante os
quais trabalhou sem título não contam, a não ser, pelos
motivos que já mencionei, para o sujeitar a ele e à empre-

30_Entrevista.qxd

01-03-2012

14:21

Page 37

A carreira profissional dos jornalistas
começa por um estágio de um ano para os
licenciados num curso da área da
Comunicação Social ou de um ano e meio
para os demais. Enquanto dura, o estágio
profissional tem de constituir a ocupação
principal, permanente e remunerada do
estagiário. E este dispõe de um mês, após
ter ingressado num órgão de informação,
para requerer à CCPJ o título provisório que
o habilita a trabalhar.
O estágio curricular é uma extensão do
curso, um período de observação que nada
tem a ver com a carreira profissional. A
Comissão da Carteira só pode passar o
título provisório de estagiário a quem esteja
a efetuar um estágio profissional
remunerado, não aos estagiários
curriculares. Nem aos falsos estagiários
curriculares.

sa que o manteve ao seu serviço, a processos contraordenacionais que, geralmente, determinam o pagamento de
pesadas coimas.
Falou de exceções. Pode exemplificar?

Suponha que uma pessoa trabalhou gratuitamente,
durante vários anos, como diretor de um jornal regional,
dispondo, porque a lei a isso obriga, do título de equiparado a jornalista. Se a empresa proprietária do jornal passar,
a certa altura, a pagar-lhe um salário, essa pessoa fica em
condições de requerer a carteira profissional. Se o fizer, não
vamos, com certeza, obrigá-la a frequentar um estágio…
Não há, pois, confusão possível entre o estágio curricular e
o estágio profissional…

São, de facto, duas coisas bem distintas. Sublinho: o estágio curricular é uma extensão do curso, um período de
observação que nada tem a ver com a carreira profissional. A Comissão da Carteira só pode passar o título provisório de estagiário a quem esteja a efetuar um estágio
profissional remunerado, não aos estagiários curriculares.
Nem aos falsos estagiários curriculares. Se os estágios curriculares são necessários para se adquirir a licenciatura, os
falsos estágios curriculares são autêntico trabalho escravo,
em que os "estagiários", tantas vezes recrutados para substituir jornalistas despedidos, chegam a pagar do seu
bolso as deslocações em serviço.
Pelos números da Comissão, os estágios profissionais

De 2004 até 2010, o número de jornalistas
baixou de 7 165 para 6 571 e o de
estagiários de 608 (em 2006 eram 907) para
244. (…) O que tem aumentado é o número
de free-lancers. Está cada vez mais difícil
arranjar emprego e, por isso, há muitos
jornalistas, redatores, repórteres
fotográficos e operadores de câmara, que
tendo ficado desempregados e não querendo
mudar de profissão, tentam ganhar a vida
através de trabalho independente. Sinal do
tempo…

estão em vias de extinção…

Não diria isso, porque, apesar de tudo, ainda há muita
gente a pedir o título provisório de estagiário, sobretudo
para ingressar em órgãos da imprensa regional. O que
não surpreende: para acederem ao porte pago, os jornais
regionais precisam de ter ao seu serviço jornalistas profissionais.
Há dez anos, havia pouco mais de mil títulos de estagiário.
Hoje, haverá cerca de 250…

O que sentimos é que houve uma grande quebra, a partir
de 2004, do total de títulos requeridos à Comissão, incluindo a carteira profissional. O que tem, obviamente, a ver
com a crise do setor. De 2004 até 2010, o número de jornalistas baixou de 7 165 para 6 571 e o de estagiários de 608
(em 2006 eram 907) para 244.
Aumentaram, também, os falsos recibos verdes, não?

A julgar pelos recibos verdes apresentados pelos jornalistas free lancers à CCPJ quando vão renovar as suas
carteiras profissionais, como prova de que trabalharam
durante o biénio anterior, é de empresas jornalísticas que
recebem as suas remunerações. Esses são os únicos recibos verdes que me é dado ver, enquanto membro do
Secretariado da Comissão. O que tem, de facto, aumentado é o número de free-lancers. Está cada vez mais difícil
arranjar emprego e, por isso, há muitos jornalistas, redatores, repórteres fotográficos e operadores de câmara, que
tendo ficado desempregados e não querendo mudar de
profissão, tentam ganhar a vida através de trabalho independente. Sinal do tempo… JJ
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OPINIÃO

De acordo?
O Acordo Ortográfico de 1990 (AO90) começou já a criar problemas, e
vai continuar. O poder político não acedeu sequer, por enquanto, às
sugestões que de muitos lados lhe foram dirigidas no sentido de que
pelo menos seja revisto, ou suspenso, ou até revogado.
Francisco Belard

H

á mesmo quem sustente, com argumentos jurídicos, que nem sequer está em
vigor. Não é obviamente essa a posição
dos Governos português e brasileiro. E
países como Angola e Moçambique não o
adoptaram. O processo que levou à sua vigência em
Portugal padece de irregularidades várias. Uma das mais
graves é a inexistência de um vocabulário oficial, condição em tempos dita indispensável à entrada em vigor.
Isso permitiu que entidades privadas portuguesas publicassem vocabulários, com divergências e contradições
entre si ou em relação ao próprio AO90, já de si confuso.
O Brasil apressou-se a elaborar um vocabulário segundo
os critérios que os seus responsáveis aprovaram, consagrando ou adaptando o que bem lhes pareceu. Portugal
encarregou o ILTEC de fazer um, não editado em livro,
provavelmente porque a edição posta na Internet revela
ainda, segundo alguns utentes, dúvidas, hesitações ou
erros.
O Instituto Camões (IC) serviu de destinatário dos
pareceres solicitados para ulterior apreciação pelos órgãos
de soberania, obviamente antes do «juízo final» dos mesmos órgãos. Quase todos os pareceres foram negativos,
mesmo não sendo muitos os especialistas e entidades que
o Estado se dispôs a ouvir, ou que por sua conta redigiram

É mais uma reforma ortográfica, dirigida
por políticos, do que um acordo. Feito sem
atenção aos profissionais da escrita, como
escritores, eruditos, jornalistas e outros,
feito sem respeito pela comunidade
científica - caso dos Centros de Linguística
das Universidades.
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documentos sobre o assunto. Como era de esperar, o
«autor» do AO90, prof. doutor Malaca Casteleiro, emitiu
parecer favorável... Foi esse que o Estado recolheu, destinando a outros, na melhor das hipóteses, um arquivo. Um
dos que não foram tidos em conta foi o da Associação
Portuguesa de Linguística, em documento assinado pela
presidente daquela associação, profª doutora Inês Duarte,
e recebido pelo IC a 23-12-2005. Não terá sido por por falta
de tempo que os pormenorizados reparos ali sustentados,
com base em argumentação científica e remetendo para
bibliografia, foram menosprezados (ou desprezados)
pelas autoridades políticas e pelos partidos, com honrosas
mas poucas excepções de deputados que não aderiram ao
texto do AO.
Este, agora, dá que fazer a um país que tem muito mais
com que se preocupar. É pouco importante a questão da
ortografia? Não, é importantíssima. Simplesmente, a que
estava em vigor, não sendo porventura perfeita, servianos perfeitamente, e há décadas. Vir o Estado, por interposta Academia das Ciências (e no Brasil através da
Academia Brasileira de Letras), pressionar o sistema de
ensino, os editores, os escritores, os meios de comunicação, os organismos oficiais (incluindo naturalmente o
Diário da República), muitas empresas privadas e públicas e
os cidadãos em geral a essa nova obediência, e à sua atri-
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bulada aprendizagem, não terá sido o exercício, nem o
dispêndio de dinheiro e de esforços, de que a nossa situação precisava.
Há quem saiba ou julgue saber (quer do lado dos
defensores quer dos detractores) a que interesses corresponde a precipitada operação. «Decisão politica» foi
expressão que já veio à baila a propósito do AO. Porquê e
com que objectivos não tem sido explicitado. Fala-se vagamente numa aproximação ao Brasil, no maior uso da língua em instituições internacionais, etc. Não se vê porém
que a expansão do português passe por aí; o inglês, por
exemplo, mantém entre outras as versões norte-americana e britânica da mesma língua sem que isso seja tido
como estranho, aberrante ou prejudicial à sua expansão.
Além disso, o dinheiro gasto anteriormente com um
Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (dirigido
pelo mesmo Malaca Casteleiro através da mesma
Academia das Ciências e com deficiências identificadas) e
os recursos aplicados e a aplicar ainda na «implementação» do AO90 poderiam ser de maior valia e eficácia no
ensino da língua em países estrangeiros, nos leitorados de
Cultura e Língua Portuguesa e em publicações, incluindo
traduções.
Linguistas como o prof. doutor João Andrade Peres
deram sugestões no sentido de serem feitas correcções ao
texto e de minimizar os estragos. Outro eminente linguista, o prof. doutor António Emiliano, publicou vários
livros sobre os erros e os malefícios do texto. Especialistas
em literatura com formação linguística, como a profª doutora Maria Alzira Seixo, escritores e ensaístas como Vasco
Graça Moura, têm alertado com insistência para os problemas que o AO90 cria, sem resolver outros. Autores
portugueses publicados no Brasil têm observado que a
«adaptação» das suas obras ao português desse país não
é necessária para que sejam lidos. Há ainda autores brasileiros, e até políticos, que se têm mostrado avessos a este
«acordo» (que é mais uma reforma ortográfica, dirigida
por políticos, do que um acordo). Feito sem atenção aos
profissionais da escrita, como escritores, eruditos, jornalistas e outros, feito sem respeito pela comunidade científica - caso dos Centros de Linguística das Universidades,
que não existiam nos tempos remotos em que foi fundada a Academia das Ciências de Lisboa, nem sequer no
começo do século XX, quando ela reunia um apreciável
conjunto de linguistas competentes; foi nessa época que
a República lhe atribuiu competência consultiva em
matérias de língua portuguesa. O contexto mudou; muito
poucos doutorados nas várias especialidades da
Línguística são sócios da Academia. Ainda que o fossem,
um procedimento sério por parte do Estado teria sido
constituir uma comissão de peritos de diversas áreas,
«com intervenção das Universidades e não apenas a
Academia das Ciências» (João Andrade Peres, parecer de
12-5-2008). O Governo dispensou-se de tal coisa.
Dispensou-se também de mandar fazer um vocabulário

Esta estranha pressa, quanto a uma
ortografia da qual a população não se
queixava e de cujo funcionamento
os especialistas e os professores
se não queixavam, talvez um dia seja
explicada. Enquanto não o for, e corrigidos
os efeitos e defeitos, o caos no ensino e na
edição só pode aumentar.

oficial do português (já não falando de um vocabulário
técnico-científico) que permitisse a execução cabal do
«acordo», bom ou mau. Esta estranha pressa, quanto a
uma ortografia da qual a população não se queixava e de
cujo funcionamento os especialistas e os professores se
não queixavam, talvez um dia seja explicada. Enquanto
não o for, e corrigidos os efeitos e defeitos, o caos no ensino e na edição só pode aumentar.
As «soluções» propostas não tornam mais fáceis as tarefas de ninguém, ainda que propiciem lucros a alguns e
prejuízos a outros. Mas dir-se-á: e então o enorme benefício de unificar a escrita da língua que não é só nossa? Este
é talvez o maior equívoco nesta floresta de enganos e de
incompetência apoiada em irregularidades e abusos de
poder; é que o AO90 não unifica a grafia do português.
Muitas palavras que se escreviam do mesmo modo dos
dois lados do Atlântico são agora grafadas de maneira
diferente! Ou seja, um logro e um malogro. E, politicamente, os suspeitos habituais pertencem na maior parte a
dois partidos políticos, que na prática mandaram «votar
de cruz» os deputados. O que não exime estes de responsabilidades, nem do dever que os eleitos por nós têm de se
documentar e de estudar os problemas. E falta muito que
dizer sobre tudo isto. Talvez convenha voltar ao assunto,
longo e complicado. JJ
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O Acordo Ortográfico e a JJ
Vários colaboradores e leitores têm-nos questionado sobre a posição da JJ em relação ao
Novo Acordo Ortográfico. Vamos aplicá-lo nas nossas páginas? Vamos ignorá-lo?

aplicação do Novo Acordo já decidida oficialmente no
Brasil e em Portugal, mas
não em Angola e Moçambique… encontra-se numa fase de transição
ou, talvez melhor dito, de
indefinição e de confusão no ensino,
na edição e na comunicação social. O
acordo sobre o Acordo está longe de
existir. E se há pessoas respeitáveis,
incluindo jornalistas e especialistas
da área, que o aprovam e seguem,
também não faltam os que, com
iguais credenciais, o reprovam,
criticam e se recusam a segui-lo (ver
o texto de Francisco Belard na
rubrica Opinião).
É precisamente tendo em conta,
por um lado, esta fase em que nos
encontramos e, por outro, o facto de
na revista colaborarem camaradas de
profissão de diferentes órgão de
informação e professores e
investigadores cada um com a sua
posição pessoal, que decidimos que
não seria correcto impôr quer a
adopção do Acordo quer a sua
rejeição.
Assim, será respeitada a opção de
cada colaborador. Tal como o temos
feito, aliás, em relação aos autores
brasileiros que escrevem nestas
páginas. Na JJ coexistirão as duas
ortografias. Tudo fazendo para que
tal coexistência não se verifique
dentro de um mesmo texto, evitando
que a intrusão dos correctores
ortográficos dos computadores
atraiçoe esta nossa intenção…

A

UMA CARTA DE BRUNO HORTA

Do jornalista Bruno Horta
recebemos uma carta, datada de
Dezembro último, criticando o facto
de, no último nº da JJ, ter aparecido
um texto em que convivem palavras
escritas ao abrigo do Acordo com
outras obedecendo à ortografia em
40 |Jan/Mar 2012|JJ

vigor. Considera também: “Que a JJ,
tal como outras publicações, queira
cumprir as regras de um tratado que
não respeita o direito à existência das
variantes da língua portuguesa é, no
mínimo, lamentável”. Estas duas
questões estão já implicitamente
respondidas no texto acima, assim
como o desejo manifestado no final
da sua carta.
Escreve ainda Bruno Horta:
O AO1990 é uma farsa. Ou seja,

ridículo. Ou seja, digno de riso.
Quem souber encontrar uma regra,
avise. Diz o texto do acordo: o “c” e o
“p” “conservam-se ou eliminam-se
facultativamente, quando se
proferem numa pronúncia culta, quer
geral quer restritamente, ou então
quando oscilam entre a prolação e o
emudecimento: aspecto e aspeto, cacto e
cato, caracteres e carateres, dicção e dição;
facto e fato, sector e setor; ceptro e cetro,
concepção e conceção, corrupto e corruto,
recepção e receção.”
Estão, portanto, autorizadas
formas como “corrução” e
“conceção” (que passaria a
homófona de “concessão”).
Os defensores do AO1990
sustentam que só a homogeneização
da língua permite que esta se afirme
no plano internacional. “Queremos

ou não queremos que a língua
portuguesa exiba a coesão relativa
que ajude a viabilizar a sua
existência plurinacional,
multicultural e pluricontinental, com
estatura e com estatuto na cena
internacional e com as vantagens
políticas, económicas e culturais daí
decorrentes”, perguntava-se Carlos
Reis, reitor da Universidade Aberta e
conhecido apoiante do AO1990,
numa audição parlamentar em 2008.
JOSÉ SOUTO
Como foi que o
inglês se tornou a
língua-franca do
mundo, se tem
numerosas
variantes como
sejam o inglês
britânico, inglês
americano, inglês
canadiano, inglês
australiano e inglês
neo-zelandês? Pela
simples razão de
que o argumento da
homogeneização
conducente à afirmação é falso e
fraco.
Além do mais, trata-se de um
acordo ortográfico e não sintáctico,
logo, “assisti um filme” (Brasil)
continuará a conviver alegremente, e
ainda bem, com “assisti a um filme”
(Portugal).
Como jornalista e cidadão, não
poderei, independentemente do que
venham a decidir as publicações
para as quais escrevo, acriticamente
adoptar, e ver ser adoptado, um
disparate destes. Espero, por isso,
que este texto seja reproduzido na JJ
de acordo com a grafia que mais
estimo e com a qual tenho uma
relação de afecto.
Gostaria, também, que a JJ
repensasse a opção por esta
“novilíngua”. JJ
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Realidade Revista
JOSÉ CARLOS MARÃO,
JOSÉ HAMILTON RIBEIRO
Realejo Livros: São Paulo, 2010

Texto Carla Baptista

Revista Realidade é um
marco incontornável
do novo jornalismo
brasileiro. Fundada em 1966
pelo grupo da Editora Abril,
em plena ditadura militar,
embora num dos períodos
menos ferozes e numa
conjuntura de crescimento
económico e expansão do
mercado editorial, o projeto
de uma revista mensal (a
ideia inicial era que fosse
semanal mas não deu certo)
juntou uma vintena de jovens
jornalistas, a maioria homens,
vindos de todos os lados, que
acabou virando um "dream
team".
Os dois autores são
jornalistas conhecidos e fizeram
parte da equipa inicial. A Realidade
tem sido objeto de várias teses de
doutoramento e mestrado e
quiseram fazer algo diferente. Se os
académicos dizem que a revista "era
de autores" mas pouco mostram da
sua produção, este volume conta-nos
um pouco da história da sua
fundação e rotinas produtivas,
baseada em memórias pessoais, mas
é maioritariamente constituído por
uma selecção dos melhores trabalhos
publicados entre 1966 e 1968.
Embora a revista tivesse continuado
até 1972, estes dois anos
correspondem ao seu período de
ouro.
José Carlos Marão refere, no texto
inicial, que a revista influenciou na
mudança de costumes em curso na
sociedade brasileira. "Foi irreverente
e contestadora. Fazia um jornalismo
que não se conformava com a
verdade oficial, que procurava olhar
os vários lados possíveis de um
mesmo tema. Se havia uma tese,
procurava também a antítese.

A
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A investigação do tema
geral era imprescindível,
embora a revista
privilegiasse um ponto
de vista particular.
E autorizava algumas
liberdades narrativas
que tornavam a leitura
mais intensa

Trabalhou com temas mais
permanentes e não se
prendeu aos casuísmos do
noticiário do dia-a-dia. O seu
texto não tinha o tom
urgente da notícia, mas a
calma da observação
meticulosa. Inovou também
no visual, na direcção de arte
e na fotografia".
A pauta, palavra musical
usada pelos brasileiros para
designaram a nossa
burocrática "agenda", era
decidida "sempre à noite,
sempre na casa de alguém.
Chegavam aos poucos. Uns
trazendo um litro de uísque
(nacional, claro), outros uma
pizza, a maioria de mãos
abanando".
José Marão diz que havia
sempre quem não bebia nada
e anotava tudo. O
importante a reter é que os
temas da Realidade eram
inicialmente propostos e
discutidos por todos, numa
atmosfera informal, sem
preocupações de "paternidade" das
ideias. Numa segunda fase, a
"reunião da pauta oficial era na
empresa. Em horário comercial, com
direito à mesa oval, cafezinho,
horário para começar, mas não para
acabar. Era outro turbilhão, mais
organizado: surgiam outras ideias".
A maioria dos textos publicados
eram reportagens e perfis. E numa
época em que ainda não existia o
Google, uma boa matéria
"provavelmente começava na
Biblioteca Municipal Mário de
Andrade". A investigação do tema
geral era imprescindível, embora a
revista privilegiasse um ponto de
vista particular. E autorizava
algumas liberdades narrativas que
tornavam a leitura mais intensa, sem
deturpar os fatos. Por exemplo,
condensar em 24 horas uma
investigação sobre urgências
hospitalares que na verdade tinha
ocupado bem mais tempo do que
isso.
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Outra regra é que as histórias
eram do Brasil. Queriam descobrir e
contar o imenso território brasileiro,
tão esquecido das elites urbanas.
Igualmente importante era que os
personagens fossem gente comum,
nas quais o leitor podia se projetar:
"Realidade trabalhou muito pouco
com celebridades, a não ser em
casos inevitáveis como espetáculos
ou esportes. Nesses casos, agia ao
contrário de outras matérias. Não se
fazia uma reportagem sobre
Roberto Carlos, mas uma matéria
completa sobre a tendência musical
do iê-iê (...) Esse estilo deu muita
discussão. Para muitos académicos,
era o New Journalism sendo
praticado no Brasil, inspirado em
Truman Capote, autor da moda na
época. Para outros, era apenas
ficção".
O autor refere que a maioria dos
repórteres trabalhava a partir de
casa, em máquinas semi portáteis da
Olivetti. A redacção era pequena
para conter toda a gente e apenas
era ocupada na fase da investigação
e dos telefonemas porque o
burburinho infernal não era
compatível com a concentração que
os textos longos exigiam. "Todos
tinham lido Capote, Gay Talese ou
Tom Wolfe, claro. Mas, que eu saiba,
ninguém sentava em frente da
Studio 44 pensando: "Agora vou
fazer New Journalism. Era pura
intuição".
Um dos textos mais geniais
publicados nesta colectânea foi
escrito por José Hamilton Ribeiro e
saiu publicado no número 8, de
Novembro de 1968. Chama-se
"Coronel não morre" e conta a
fabulosa vida de Chico Eraclio, um
"coronel" que vivia rodeado de
"cabras" e "jagunços", dono e senhor
dos vastos domínios da cidade
nordestina de Limoeiro e arredores,
controlando a prefeitura, a câmara, a
cooperativa e até a polícia, e autor
de várias máximas memoráveis,
como esta com que encerramos este
texto: "Criminoso tem honra,
assassino não presta". JJ

Eleitos corpos gerentes do CJ
para o biénio 2011/2013
Nos termos do n.º 3 do Art.º 6.º dos Estatutos, realizou-se no
passado dia 29 de Novembro, na sede do Clube de Jornalistas,
uma Assembleia Geral destinada à eleição dos Corpos
Gerentes para o biénio 2011-2013.
É a seguinte a composição dos novos Corpos Gerentes:

DIRECÇÃO
EFECTIVOS

Presidente - Mário Zambujal (Free-lancer)
Vice-Presidentes - Cesário Borga (Freelancer), Francisco
Belard (Free-lancer)
Vogais - Patrícia Fonseca (Visão), Fernanda Bizarro (Freelancer), Eva Henningsen (AIEP), Sofia Rato (Free-lancer)
SUBSTITUTOS

Presidente - António Borga (ValentimCarvalho/Televisão)
Vice-Presidentes - João Paulo Guerra (Diário Económico),
Vítor Bandarra (TVI)
Vogais - Jorge Simões (SIC), Matilde Ramalho (Fere-lancer),
Vítor Ribeiro (SIC), Luís Nogueira (Free-lancer)

ASSEMBLEIA GERAL
EFECTIVOS

Presidente - Eugénio Alves (Tempo Livre)
Vice-Presidente - Pedro D`Anunciação (Free-lancer)
Secretários - Ana Luísa Rodrigues (RTP), Carla Martins (Freelancer)
SUBSTITUTOS

Presidente - Fernando Correia (Jornalismo e Jornalistas)
Vice-Presidente - Paulo Martins (Jornal de Notícias)
Secretários - Dina Soares (Rádio Renascença), Lucília
Monteiro (Visão)

CONSELHO FISCAL
Presidente - Daniel Ricardo (Visão)
Vice-Presidente - Manuel Rosa Dias (Reformado)
Vogal efectivo- Hugo Ribeiro (A Bola)
Vogal Substituto - José Manuel Saraiva (Free-lancer)
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Por Mário Rui Cardoso > marioruicardoso@rtp.pt

www.wired.com/threatlevel/2012/01/occupy-drones

Chegou o jornalismo drone
obert Mackey
proclamou, em
Novembro, no blogue
The Lede, do New York
Times, o advento de uma
nova forma de jornalismo, o
"jornalismo drone". Mackey
comentava as esplêndidas
vistas aéreas, captadas por
um drone polaco, o
Robokopter
(www.robokopter.pl), durante
uma manifestação, em Varsóvia, que degenerou em
confrontos, entre anarquistas, extremistas de direita e a
polícia (as imagens podem ser vistas em
http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/11/17/dronejournalism-arrives).
Outras experiências têm sido conduzidas,
nomeadamente por Tim Pool e Sam Shapiro, junto do
movimento Occupy Wall Street, em Nova Iorque. Pool é
um jornalista, de 25 anos, que se tornou popular pelas
horas de vídeo que transmite, em directo, das
manifestações, recorrendo apenas a um smartphone e à
rede social de transmissão de vídeo Ustream.com
(www.ustream.tv/timcast) - Spencer Mills desenvolve um
trabalho semelhante, em Oakland, em
www.ustream.tv/user/OakFoSho. Shapiro é um
programador, de 24 anos, que pensa em constituir uma
rede de drones operada por "cidadãos jornalistas" desde
as notícias das primeiras detenções em marchas e
protestos do Occupy Wall Street, em Outubro. O seu
objectivo é generalizar o fornecimento de vistas aéreas,
em tempo real, do que acontece, em cada momento, em
grandes ajuntamentos, como os que se têm multiplicado
nas cidades americanas.
As experiências com drones de Pool e Shapiro junto
das operações do Occupy Wall Street, começaram por
envolver o Parrot AR Drone, um aparelho que está
disponível nas lojas americanas por 300 dólares (236
euros). Mas este Occucopter, como lhe chamaram,
revelou limitações. O melhor que existe, de momento - e
não é o ideal, em termos práticos - parece ser o polaco
Robokopter, um drone de 30 mil dólares (24 mil euros),
inacessível à maioria das bolsas dos "cidadãos
jornalistas". Por isso, Pool e Shapiro continuam a
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perseguir a forma de obter
um drone que seja,
simultaneamente, barato,
operável através de
smartphone, laptop ou
remotamente, nas redes
sociais, e fiável, quer na
captação das imagens quer na
sua retransmissão em directo,
pela Net.
O objectivo destes jovens
nova-iorquinos de criar uma
rede de "jornalistas drone" não se confronta apenas
com barreiras técnicas e financeiras. A polícia poderá
ser outro problema. Nas manifestações têm sido
detidos vários "cidadãos jornalistas", alegadamente
confundidos com activistas, e não se prevê que a
polícia receba de forma impassiva um hipotético
enxame de "jornalistas drone". Também por isso, Pool e
Shapiro insistem na ideia de desenvolver drones
remotamente manipuláveis, por pessoal autorizado,
nas redes sociais, para que os aparelhos possam
trabalhar mesmo quando os "jornalistas drone"
encontram dificuldades no local.
É impossível saber se o "jornalismo drone" não
passará de uma moda efémera. Mas a marcha destes
novos "cidadãos jornalistas" em busca de proporcionar
experiências audiovisuais mais ricas, em directo, na Net,
é imparável. Até porque, com a incorporação de câmaras
de vídeo HD nos smartphones e a evolução das
plataformas de transmissão de vídeo live, na Net, vários,
como Tim Pool, Spencer Mills e outros, têm vindo a
demonstrar que aquilo que fazem é popular e tem
potencial para se constituir como opção aos canais
televisivos tradicionais. Na verdade, passou o tempo em
que fazer uma transmissão televisiva em directo só
estava ao alcance de quem dispusesse dos meios técnicos
e financeiros adequados. E estes jornalistas, da mesma
forma que conseguiram dispensar o carro-satélite,
sonham agora, também, em enriquecer o seu trabalho
adicionando-lhe vistas aéreas sem ter de recorrer ao
tradicional e dispendioso helicóptero. Os que acreditam
que o "jornalismo drone" tem asas para voar já
constituiram, inclusive, uma associação profissional do
sector (em www.dronejournalism.org).
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www.scoop.it/t/mobile-journalism-apps

O admirável mundo das Apps para
Smartphones e Tablets de Jornalistas
generalização dos smartphones e tablets e o
desenvolvimento das redes sociais vieram
transformar profundamente os processos de
produção e partilha de informação. A
instantaneidade crescente desses processos dá azo
a que, a um ritmo muito acelerado, surjam
aplicações destinadas aos jornalistas que trabalham
muito com os smartphones, os tablets e as redes
sociais. Quem não quiser perder o comboio destas
novidades, faz bem em colocar nos favoritos o
agregador que Daniele Bazzano alojou no Scoop-It!

A

www.poynter.org/how-tos/digital-strategies/157307/how-online-audio-tools-can-help-journalists-and-journalism

O futuro é o audio?
im Colgan alerta, no "site" do Poynter Institute, para
a necessidade de todos os jornalistas darem uma
atenção redobrada ao audio "online", mesmo os que
não trabalham em rádio. Dados de um estudo efectuado
em 2011 indicam que 89 milhões de americanos ouvem
rádio online. E que é cada vez maior o número daqueles
que escutam algum registo de audio da Net, através dos
seus smartphones, enquanto estão ao volante. Não
escutam somente rádio, mas outras formas de audio
também. Daí que Colgan defenda que "o audio está a
tornar-se numa força da Net" e que deve ser
experimentado pelos jornalistas nas suas múltiplas
vertentes, para além da música e do streaming de rádio.
Colgan fornece, no artigo, uma lista de ferramentas para
a edição e partilha de audio na Net, desde as
plataformas que operam como redes sociais
SoundCloud (www.soundcloud.com) e AudioBoo
(www.audioboo.fm) até ao Broadcastr
(www.broadcastr.com), que organiza os registos por
localização geográfica.

J
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www.poynter.org/latest-news/regret-the-error/158337/ap-grows-fact-checking-beyond-politics-to-breaking-newsbeat-reporting

O sucesso da Associated Press
com o fact-checking
m ano de campanha presidencial nos EUA, a
Associated Press (AP) irá, por certo, intensificar a
sua produção de fact-checkings, ou public factcheckings, como a agência prefere chamar-lhes, para os
distinguir dos processos usados internamente nas
redacções para a produção de notícias. Estes public factcheckings são artigos publicados que desmontam os
discursos dos políticos apontando-lhes erros,
imprecisões e omissões.
Existem, na AP, desde 1992 e,
logo em 1993, um deles deu
que falar. Após um debate
televisivo entre Al Gore e
Ross Perot sobre a NAFTA, a
agência publicou uma peça
intitulada "Perot e Gore
estiveram de acordo pelo
menos numa coisa: que o
outro distorceu um pouco os
factos". O artigo punha a nu
os erros e imprecisões das
argumentações dos dois
políticos e tornou-se uma
referência para a evolução
deste género jornalístico. A
AP nunca mais deixou de
apostar no public factchecking, mas foi a partir de 2008 que lhe deu maior
fôlego. Nesse ano, Jim Drinkard, editor da delegação de
Washington, convidou Brooks Jackson, da
FactCheck.org (www.factcheck.org), para dar formação
e distribuiu pelos jornalistas o livro "unSpun: Finding
Facts in a World of Disinformation"
(www.amazon.com/unSpun-Finding-Facts-WorldDisinformation/dp/1400065666/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UT
F8&qid=1326325464&sr=8-1-fkmr0), da autoria de
Brooks Jackson e de Kathleen Hall Jamie. Drinkard
inculcou de tal forma a ideia de fact-checking na
delegação - e com sucesso junto dos leitores, dados que
os artigos deste tipo estão, geralmente, entre os mais
populares da AP - que ela começou a generalizar-se a
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outras delegações da agência.
A insistência no public fact-checking tem suscitado
críticas, ao tom em que os artigos são redigidos, à
validade de alguns fact-checkings ou de perseguição
política. Mas Drinkard garante que não há quaisquer
agendas escondidas e que "a ideia de promover histórias
que expõem as disfunções do governo, mostram os
lobbies e denunciam promessas não cumpridas não foi
um fim em si mesma, mas
antes um meio de inculcar
estes valores [da verificação
dos factos] em tudo o que
fazemos".
As áreas sujeitas ao factchecking da AP também têm
vindo a alargar-se, para além
da política e dos serviços
públicos. Em todos os
debates, discursos e outros
acontecimentos de relevo, a
agência coloca os chamados
"beat reporters" à espreita de
"descuidos" dos
intervenientes, nas suas
áreas de especialização.
"Temos sempre entre três e
seis pessoas, ou mais, em casa
ou na redacção a acompanhar", explica Cal Woodward,
também editor da delegação de Washington. "Sempre
que ouvem alguma coisa dão o alerta e continuamos a
desenvolver a história, se ela nos parecer suficientemente
forte".
Além dos "beat reporters", a agência confia nas
delegações para as tarefas de verificação. "Temos gente
em todo o mundo. Por isso, quando um político fala, por
exemplo, no modelo chileno de segurança social e
descreve-o incorrectamente dizendo que ele é opcional,
nós estamos em condições de perguntar ao nosso pessoal
no Chile como é, de facto, e informar que o sistema
chileno de segurança social não é opcional, é
obrigatório", diz Cal Woodward.
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www.ojr.org/ojr/people/robert/201112/2042

Porque precisamos
de jornalismo que toma partido
obert Niles insurge-se, na Online Journalism
Review, contra aqueles que defendem o dogma
da objectividade no jornalismo e criticam a vaga
de "advocacy journalism", ou jornalismo com partido,
nas redacções e escolas de comunicação dos EUA. "Por
causa da objectividade, o jornalismo está a cair numa
neutralidade covarde entre verdades e mentiras.
Precisamos de 'advocacy journalism' para devolver a
credibilidade ao jornalismo", diz Niles. O seu ponto é
que não há nada, neste género de jornalismo, que
impeça a objectividade. Desde que seja sempre um
jornalismo baseado em factos indesmentíveis. "O

R

importante", frisa Niles, "é que não se ponha as opiniões
à frente dos factos, mas atrás, que é onde devem estar".
Aliás, essa sujeição aos factos é o que distingue o
"advocacy journalism" da propaganda. "Precisamos de
'advocacy journalism'", diz Niles, "para sermos mais
fortes a defender a verdade do que os propagandistas
(como a Fox News), que tentam constantemente negála. Mas enquanto os jornalistas entenderem que o seu
objectivo prioritário é permanecerem neutrais em tudo,
nunca tomando posição, vamos continuar passivos a
observar os propagandistas a definirem a agenda
pública".
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MEMÓRIA

Política e Banda Desenhada na I República

Uma aproximação histórica
ao problema a partir
do jornal humorístico
*
Os Ridículos (1910-1926)
Por Álvaro Costa de Matos**

* Versão melhorada da comunicação apresentada nas Primeiras Conferências de Banda Desenhada em Portugal, realizadas no
Instituto Francês de Portugal, em Lisboa, a 22 e 23 de Setembro de 2011.
** Director da Hemeroteca Municipal de Lisboa. Investigador do Centro de Investigação Media & Jornalismo, da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Docente no Instituto Superior de Línguas e Administração – Lisboa.
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Os Ridículos

1.

INTRODUÇÃO
ropomo-nos aqui analisar o papel da banda desenhada (BD) como instrumento de crítica política e social e, consequentemente, o seu contributo para
a formação duma opinião pública mais informada e esclarecida, neste caso
durante a I República.
Sendo a BD feita, em grande parte, na imprensa humorística e satírica da época,
revisitaremos, com aquela finalidade, um dos mais importantes e duradouros jornais humorísticos publicados em Portugal, o bissemanário lisboeta Os Ridículos.
Este título, além de atravessar toda a I República, o que já de si constitui uma proeza (a sua terceira série, a série de ouro do jornal, começa em 1905 e só termina em
1963, em pleno Estado Novo), tem ainda a particularidade de, após a implantação
do novo regime, alterar o seu posicionamento político-ideológico, descobrindo-se
nele uma “esboçante simpatia monárquica”, que, com o passar dos anos, se torna
cada vez mais nítida e aguerrida. O que faz da caricatura e da BD que aqui eram
publicadas um case study interessante, na medida em que nos ajuda a perceber
como, na época, ambas eram utilizadas como armas de arremesso contra o regime
republicano, contribuindo gradualmente para o seu desgaste político.
Se num passado recente, antes do 5 de Outubro de 1910, Rafael Bordalo
Pinheiro, Leal da Câmara e Celso Hermínio tinham tido um papel eficaz na destruição da velha fortaleza do Portugal monárquico, agora, os novos caricaturistas e autores de BD, como Stuart Carvalhais, Rocha Vieira, Jorge Colaço, Jorge Barradas,
Almada Negreiros, Alonzo (pseudónimo de Joaquim Guilherme Santos Silva) e
Silva Monteiro, não eram menos eficazes na crítica política ao status quo republicano.
A par da crítica política os novos vão ainda protagonizar uma ruptura estética com
o barroquismo bordaliano, introduzindo o modernismo artístico na caricatura, no
desenho humorístico e na BD. E, com isso, um novo tipo de abordagem gráfica, mais
social, “impessoal” (Christiano Cruz), alimentada por um novo traço, mais apurado,
com um estilismo ignorado na velha caricatura política. O humor que resulta daqui
é também um humor menos brejeiro, um humor mais mordaz, por vezes cruel, que
a crítica dos costumes sociais e a ridicularização dos hábitos das classes médias
começavam a impor – aspectos que serão igualmente tratados neste estudo.

P

2.

ESTADO DA QUESTÃO…
hoje consensual entre os historiadores que a grande transformação da BD
portuguesa ocorreu durante a I República, passando então dos primórdios
para a modernidade. Mas, neste salto para a modernidade, a importância da
BD política, de crítica e de intervenção, para adultos, tem merecido, em nosso
entender, pouca atenção dos investigadores.
Vítima de preconceito (uma espécie de género menor dentro da BD portuguesa
neste período); deslumbramento pela BD social, pela BD de costumes e temas do
quotidiano, como defendiam os autores modernistas, precisamente por oposição à
BD de sátira política (cuja tradição remontava a Rafael Bordalo Pinheiro); opção
deliberada pela BD marcadamente infanto-juvenil, que surge na I República – são
algumas das hipóteses que avançamos para explicar esta menorização da BD formada no gosto de Oitocentos.
São poucos os estudos monográficos sobre este tipo de BD, resultando daqui con-
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siderações genéricas, empíricas, pouco atentas às interpenetrações, nos alvos, nas
estéticas adoptadas e mesmo nos temas tratados; considerações que nos dão um
quadro incompleto do problema. Não raras vezes repetimos lugares-comuns que
vêm de trás, mas que não resistem ao confronto do rigor histórico, do rastreio das
fontes, que é sempre demorado, minucioso – única forma de nos aproximarmos com
alguma objectividade da realidade que pretendemos reconstituir.
Um exemplo, entre tantos outros possíveis, é o que se tem escrito sobre Os
Ridículos, e a BD que este jornal humorístico publicou. O melhor deste bissemanário
lisboeta, no que toca à BD de maior fôlego, eminentemente política, destinada a
adultos, não está, de todo, no ano de 1911, como correntemente é afirmado1; está
nos anos seguintes, concretamente entre 1912 e o início da I Guerra Mundial. E o uso
de balões discursivos, uma característica importante da BD moderna, não foi ocasional, antes aplicado com regularidade, como iremos ver.

3.

ESTUDO DE CASO: O JORNAL
HUMORÍSTICO OS RIDÍCULOS
3.1. CONTEXTO HISTÓRICO

s Ridículos surgem pela primeira vez em plena Monarquia Constitucional, a
3 de Outubro de 1895. Publicado em Lisboa, duas vezes por semana, com
redacção na Rua Augusta, começou por ser dirigido pelo famoso
“Caracoles”, pseudónimo de Cruz Moreira (1862-1930), “que aliava à função de
director a de autor de grande parte da prosa humorística do jornal”2. Mas esta primeira série do bissemanário humorístico terminaria 4 anos depois, em 1898, a 4 de
Setembro. A folha nesta altura não era muito atractiva; pelo contrário, tinha um grafismo demasiado pesado e cinzento para um jornal que se queria divertido, numa
palavra, humorístico; o texto sobrepunha-se claramente ao cartoon e às caricaturas,
que ainda não tinham conquistado definitivamente a primeira página. Por outro
lado, a concorrência entre os periódicos humorísticos era muito grande, e o analfabetismo, a rondar os 75% da população portuguesa, prejudicava bastante a compra
e a leitura deste tipo de publicações – factores que também contribuíram para a suspensão d’Os Ridículos.
Seguiu-se uma segunda série, de vida muito efémera (uma constante, nesta
época), que se publicou entre 6 de Janeiro e 17 de Fevereiro de 1900. Reaparece a 12
de Abril de 1905, na Rua da Barroca, no Bairro Alto, onde estavam concentradas a
maior parte das tipografias e redacções dos jornais, para iniciar aquela que seria a
sua série de ouro, terminando apenas na década de 60, durante o Estado Novo, mais
precisamente a 13 de Abril de 1963.
Na criação da terceira série do jornal “Caracoles” voltou a ter um papel fundamental, ainda que desta vez coadjuvado por “Esculápio”, pseudónimo de Eduardo
Fernandes (1870-1945), muito célebre em Lisboa pelas suas gazetilhas humorísticas3.
Ambos aproveitaram habilmente a oportunidade que lhes oferecia a efervescência
política que precedeu a implantação da I República para transformar este jornal
num caso sério a seguir.
A partir de 1906, já sem a colaboração de Eduardo Fernandes, Os Ridículos conhecem então um período de grande sucesso editorial, enveredando pela crítica política e social e pela sátira aos principais acontecimentos e figuras dominantes na época;
os seus jocosos comentários, complementados com os cartoons, caricaturas e BD’s
publicadas na primeira página, agora assiduamente, granjearam-lhe uma enorme
popularidade e expansão que se manteria praticamente até ao fim do jornal.
Durante a I República foi, sem dúvida, o mais importante e duradouro jornal

O

1) É o caso de António Dias de
Deus, na sua obra Os Comics em
Portugal. Uma História da Banda
Desenhada, Lisboa,
Cotovia/Bedeteca de Lisboa, 1997,
p. 113.
2) MATOS, Álvaro Costa de, e
ALMEIDA, Mariana Caldas de, e
BRAGA, Pedro Bebiano (Coord.) –
Silva Monteiro. Desenho
Humorístico n’Os Ridículos (19081926), Catálogo da Exposição.
Lisboa, CML/DMC/GTCMCR,
2010, p. 14.
3) Ver as suas memórias, in FERNANDES, Eduardo – Memórias do
«Esculápio». Das mãos da parteira
ao ano da República, Lisboa, 1940.
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Figura 1

4) MATOS, Álvaro Costa de, e OLIVEIRA, João Carlos (Coord.) – “O
Jogo da Política Moderna!”
Desenho Humorístico e Caricatura

humorístico publicado em Portugal, assegurando, às quartas-feiras e aos sábados,
um “comentário gráfico actualizado e apimentado q.b.”4, que fazia as delícias dos
seus leitores. Só seria superado, em qualidade e projecção, pelo Sempre Fixe, mas já
depois de 1926.

na I República, Catálogo da
Exposição. Lisboa,

3.2. ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E PAGINAÇÃO

CML/DMC/GTCMCR, 2010, p. 38.
5) Na descrição seguinte, das 4
páginas do jornal, baseamo-nos na
edição d’Os Ridículos de 8 de Abril
de 1911 (Figura 1).
52 |Jan/Mar 2012|JJ

Os Ridículos tinham 4 páginas. Com poucas alterações, foi esta a regra geral: 4 páginas5. A primeira (a principal) continha a informação identificadora do jornal: no
cabeçalho, o título, o subtítulo, o nome do director e do proprietário, que neste caso
eram o mesmo, Cruz Moreira; logo abaixo, da esquerda para a direita, o local da
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redacção e administração (Rua da Barroca, 131), o nome do secretário (Cândido
Torrezão), o local da composição do jornal, na mesma Rua da Barroca, e o da impressão, na Calçada do Cabra, 7; de seguida, em 3 secções, tínhamos os preços de assinatura, através de pagamento adiantado: ficamos a saber que, anualmente, uma assinatura em Lisboa, províncias e ilhas, custaria 1.000 réis; semestralmente, metade, 500
réis; se fosse enviado pelo correio, acrescia, na assinatura anual, mais 250 réis; na
semestral, mais 125 réis; para as “possessões portuguesas”, “países da união postal”
e Brasil, os preços eram naturalmente mais caros: uma assinatura anual ficaria, respectivamente, em 1.500 réis, 2.000 réis e 2.500 réis; na segunda secção tínhamos a data
da edição do jornal; na última, o nome do editor (Augusto Torrezão) bem como a
indicação de que toda a correspondência relativa à administração do jornal deveria
ser dirigida ao seu administrador, na altura Jaime Marques. Por último, em lugar de
destaque, o cartoon, ou a caricatura ou a BD, que podia combinar várias soluções gráficas, como iremos ver, com legendação didascálica ou não.
A segunda e terceira páginas estavam destinadas ao editorial do dia (“Lanterna
Mágica”) e à prosa humorística, a 4 colunas. A última página recebia a publicidade,
os anúncios, alguns deles desenhados pelos caricaturistas d’Os Ridículos. Anúncios
que, juntamente com as assinaturas, pagavam o jornal. Em 1905, custavam 20 réis a
linha. No início dos anos 20, um anúncio na quarta página disparava para os 300 réis;
se as empresas quisessem uma maior visibilidade, na segunda ou terceira páginas,
os preços subiam para 600 e 450 réis, respectivamente.
Entre 1910 e 1926 esta organização do jornal sofreria poucas alterações.
Naturalmente, tal como os anúncios, também o preço do jornal aumentou. Em 1921,
uma assinatura anual d’Os Ridículos custava, em Lisboa, nas províncias e nas ilhas
(mas também nas “possessões portuguesas” e em Espanha), 5.000 réis; a semestral
ficava por metade; para os “países da união postal” e Brasil aumentava para 7.500
réis (ano).
3.3. PROGRAMA E ORIENTAÇÃO POLÍTICA

Como era de tradição jornalística Os Ridículos não deixaram de apresentar o seu programa no primeiro número do jornal, de 12 de Abril de 1905, que deu início à série
que aqui nos interessa. E o que propunham os seus redactores “Esculápio” e
“Caracoles”? Depois de dissertarem com ironia, e bastante graça, sobre a utilidade
do programa, “praxe velha, sediça, estafada, um punhado de promessas que se não
cumpre, uma cantiga como vulgarmente se lhe chama”, fosse ela um programa de
governo, dos monopólios ou dos jornais, e de reconhecerem que o sucesso do jornal “dependia muito do humorismo público que nos lê e que fatalmente tem de
colaborar connosco”, Cruz Moreira e Eduardo Fernandes preferem não prometer
nada, antes apresentar uma “ideia”: “Rir, criticar, troçar, reinar é a nossa ideia”, mas
sem “ferir, melindrar ou magoar seja quem for”. Seria este o programa d’Os Ridículos,
pois seria “medonho” prometer “muita graça, muito espírito, muito chiste, pilhéria
aos montes, para afinal sairmos com uma sensaboria escandalosa”6.
Depreende-se daqui que o jornal ficaria neste registo, de mera folha humorística,
destinada a fazer rir, a troçar tanto de republicanos como de monárquicos, numa
posição apartidária, neutral. Mas folheando atentamente Os Ridículos desde 1905 até
1926, analisando os seus cartoons, caricaturas, BD’s e os textos humorísticos, constatamos que é possível descortinar duas orientações políticas distintas neste bissemanário humorístico lisboeta: antes e depois do 5 de Outubro de 1910.
Antes da revolução republicana podemos classificá-lo como uma folha humorística republicana, ou, talvez melhor, próxima do republicanismo (na linha de um
O Xuão, semanário de caricaturas e humorístico dirigido por Estêvão de Carvalho e
ilustrado por Silva e Sousa, publicado em Lisboa, entre 1908 e 1910), com críticas
regulares à Monarquia Constitucional, ao Rei, ao Clero e aos políticos e partidos do
rotativismo. Mas depois da implantação da República, Os Ridículos começam a

6 “O Programa”, In Os Ridículos.
Lisboa. A. 1, n.º 1 (12 Abr. 1905),
p. 1.
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7) Para saber mais sobre O
Moscardo, disponível em linha na

alterar o seu posicionamento ideológico, esboçando uma crescente simpatia
monárquica, que, com o passar dos anos, se torna cada vez mais clara e agressiva
(durante a Grande Guerra e sobretudo nos anos 20). Ao ponto dos republicanos se
verem na necessidade de criar de propósito uma folha idêntica no género para combater o bissemanário lisboeta, o que aconteceu com a fundação d’O Moscardo, a 27 de
Maio de 1913. Fundado e dirigido artisticamente por Francisco Valença, com Carlos
Simões como director literário, e João Pisco como poeta popular de serviço, o semanário humorístico teve, no entanto, uma duração fugaz, com apenas 2 meses de existência, que renderam 4 números7. Na luta com Os Ridículos, este levou claramente a
melhor.
Estas guerras políticas entre jornais não constituíam, à época, novidade. O contrário é que era pouco normal. Exceptuando o Diário de Notícias, sem filiação partidária,
destinado a informar, praticamente todos os outros jornais se assumiam como
órgãos de determinados partidos políticos ou a eles vieram a aderir de maneira oficial. Na imprensa humorística assiste-se até, durante a I República (por comparação
com a Monarquia), a uma maior diversidade editorial e ideológica, com os jornais
antimonárquicos, como O Zé ou A Choldra, a coexistirem, nem sempre pacificamente, com as folhas pró-realistas, de que O Thalassa e O Papagaio Real são um bom exemplo8. Muito dificilmente, portanto, Os Ridículos se podiam alhear deste clima e manter uma atitude passiva e neutral.

Hemeroteca Digital (a biblioteca
digital da Hemeroteca Municipal

3.4. COLABORADORES

de Lisboa), ver a respectiva ficha
histórica deste semanário humorístico, de Rita Correia, igualmente
acessível na Hemeroteca Digital,
no seguinte endereço electrónico:
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/OMoscardo
.pdf.
8) Para aprofundar este assunto,
ver, do autor, “Da imprensa humorística na I República…”, In JJ –
Jornalismo & Jornalistas. Lisboa. N.º
44 (Out./Dez. 2010), pp. 50-64. Cf.
RAMOS, Rui - A Segunda
Fundação, 1890- 1926, 6.º vol. da

Quanto aos colaboradores, foram muitos os “artistas plásticos” (cartoonistas, caricaturistas, ilustradores e autores de BD) que empregaram o seu lápis ao serviço d’Os
Ridículos. Com os seus desenhos, num registo popular, cómico, não raras vezes truculento, contribuíram para que o jornal ganhasse uma enorme projecção local, e
mesmo nacional, designadamente junto das camadas populares.
Durante este período, entre 1910 e 1926, destacamos os seguintes colaboradores:
Alberto Souza (1880-1961), Jorge Colaço (1868-1942), Cândido Silva, Alonzo (18711948) e Silva Monteiro (1881-1937), o principal colaborador do jornal nesta altura,
assegurando, “regularmente, e com muito interesse, a primeira página d’Os
Ridículos, com desenhos e caricaturas [mas também BD’s] que faziam as delícias dos
seus leitores”9.
O primeiro desenho de Silva Monteiro neste “bissemanário humorístico data de
21 de Novembro de 1908, terminando a sua colaboração pouco antes do 28 de Maio
de 1926, em Abril”10.

História de Portugal (dir. José
Mattoso), Lisboa, Circulo de
Leitores, 1994.
9) MATOS, Álvaro Costa de, e

4.

ALMEIDA, Mariana Caldas de, e

A BANDA DESENHADA N’OS RIDÍCULOS

BRAGA, Pedro Bebiano (Coord.) –

4.1. ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS

Silva Monteiro. Desenho
Humorístico n’Os Ridículos (19081926), (…), p. 16. Na fotografia de
conjunto que aqui publicamos
(Figura 2) Silva Monteiro está sentado no chão, com a equipa d’Os
Ridículos, cerca de 1910. Atrás do
caricaturista está Cruz Moreira, o
director do jornal (Col.
MPR.CEEP).
10) Idem, Ibidem, p. 15.
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ntre 5 de Outubro de 1910 e 28 de Maio de 1926, as nossas balizas cronológicas, foram publicados 1.589 números d’Os Ridículos. Destes, 1.326, isto é, 83%,
estamparam na sua primeira página cartoons ou desenhos humorísticos; 208
(13%), caricaturas; 55 (4%), BD’s. Destas 55 BD’s, 40 foram feitas com 6 vinhetas
(com 3 tiras), isto é, 73%; 13 com 4 vinhetas (com 2 tiras), 24%; 1 com 3 vinhetas (com
3 tiras), e finalmente, 1 com duas vinhetas (1 tira), que, no seu conjunto, representam 4%. Destas 55 BD’s, 32 (58%) tinham legendação didascálica (entre estas, 2 com
onomatopeias, 2 com sinais icónicos, 1 com sinais cinéticos e balões e 1 com balões e
onomatopeias); 12 (22%) combinam as duas soluções gráficas, ou seja, a legendação
didascálica com os balões discursivos; 9 (16%) apenas incluíram balões, enquanto 2
(4%) não usam nem legendas nem balões discursivos. Destas 55 BD’s, 50 resultaram
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Figura 2

do lápis de Silva Monteiro; 2 são de Cândido Silva; 2 de Alonzo (Santos Silva); 1 de
autoria não identificada (uma BD publicitária).
Exceptuando duas histórias de continuação, relativas à viagem de Bernardino
Machado ao Brasil, em 1912, publicada em 4 pranchas, nas edições d’Os Ridículos, de
17 e 29 de Abril, 8 de Maio e 14 de Setembro, e às “Regulamentações liberalíssimas”,
em 2 pranchas, saídas a 5 e 8 de Março de 1913, todas as restantes BD’s são histórias auto-conclusivas.
Que conclusões podemos retirar daqui, no que a este jornal humorístico diz respeito? Duas:
1.ª Apesar de ser um dos jornais humorísticos que mais BD publicou nesta época,
o cartoon ou o desenho satírico continua a ser o género preferido pela folha dirigida por Cruz Moreira na crítica política ao regime republicano – o que estava em
sintonia com aquilo que a restante imprensa humorística fazia; segue-se a caricatura e, só depois, a BD como arma de arremesso d’Os Ridículos contra a política e os políticos da I República.
2.ª Mas esta BD que é publicada n’Os Ridículos é já uma BD a caminho da
modernidade (no sentido conceptual, não no estético). Embora algumas, poucas,
ainda estejam na fronteira do cartoon, na maior parte das pranchas o que temos são
verdadeiras histórias, em sequência, quase todas publicadas numa única página, e
não a mera desmultiplicação de um gag. Esta modernidade está ainda patente nos
seguintes aspectos:
> No uso de balões discursivos, como vimos: das 55 pranchas referidas, 23 utiliJJ|Jan/Mar 2012|55
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Os Ridículos
Figura 3

Figura 4

zaram balões, isto é, mais de metade, sozinhas ou combinadas com legendas colocadas dentro dos quadrados (vinhetas), ora em cima ora em baixo (apenas 1 BD usa o
texto por baixo dos desenhos, fora das vinhetas, mas num todo, com uma relação
articulada, complementar – não se trata de uma ilustração do texto). Este recurso aos
balões, não foi ocasional, antes frequente, traduzindo-se num enorme avanço quando comparamos estas BD´s com as do período anterior ao 5 de Outubro de 1910;
> No uso de sinais icónicos, cinéticos e onomatopeias, embora em pouca quantidade, mas que não deixam de dar um maior dinamismo e qualidade aos trabalhos
publicados;
> No uso frequente de pranchas com 6 vinhetas, com 3 tiras, acentuando as
valências da BD em detrimento daquelas que estão na fronteira do cartoon ou
mesmo da caricatura.
4.2. ASSUNTOS VISADOS

Tirando meia dúzia de pranchas, onde o dia a dia da sociedade é escalpelizado, nas
restantes BD’s o principal, e único alvo, é a política, neste caso a política republicana. A política penetra todas as áreas da vida quotidiana; ninguém lhe consegue
escapar, até porque nesta altura a sociedade portuguesa é profundamente marcada
pelo fragor do confronto político, intenso e constante. Consequentemente, era perfeitamente natural que a BD também fizesse eco deste quadro político-cultural.
Nas BD’s aqui analisadas, 29 delas tratam assuntos políticos muito concretos. São
eles:
> O medo, com 6 pranchas, que resulta da agitação política permanente (bombas, atentados, pancadaria, sabotagens, intentonas, revoluções, etc.) – a imagem de
marca dos primeiros anos da República, encarada quase como normalidade quotidiana11;
> A perseguição política (talassa) versus o favoritismo político (republicano),
igualmente com 6 pranchas, como consequência da mudança de regime12;
56 |Jan/Mar 2012|JJ
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Figura 5

Figura 6

Figura 7

11) Presente, por exemplo, em “A nossa vida de todos os dias! Um constante sobressalto!” (Os Ridículos, 10 Abr. 1915), uma hilariante
BD, de Silva Monteiro. Nela, “Zé Fabrício” (o personagem central da história), fica em pânico com os “boatos da revolução” após a
leitura matinal dos jornais, para descobrir pouco depois que o barulho que o atormentava era, afinal, causado pelo seu gato (Figura
3). Ou ainda, em “A política patriótica dos amigos da pátria! Completo Sossego!” (Os Ridículos, 19 Jun. 1918), onde um assustado Zé
Povinho vê bombas por todo o lado, inclusive debaixo da sua cama. Silva Monteiro, novamente. (Figura 4).
12) Em “Regulamentação liberalíssima! Garantias fróternais!” (sic) assistimos à queda do “Sr. Director Geral”: primeiro, por ser apanhado a fazer a avenida, faltando ao trabalho, é despromovido a chefe de repartição; depois, por ser talassa e católico, a mero oficial;
acusado por um carbonário de ter em casa um retrato de D. Manuel, passa a amanuense; finalmente, por dizer mal do Sr. Afonso
Costa, acaba em servente (Os Ridículos, 5 Mar. 1913; figura 5). Na conclusão desta história, temos o oposto, isto é, a ascensão política
do “cidadão Julião Leão”, que, por ter estado na revolução, não faltar à repartição e ser apologista da separação (Lei da Separação
da Igreja do Estado) é promovido a terceiro oficial; o elogio a Afonso Costa, bem como a inscrição no Centro Democrático, valemlhe, “por distinção e em vista do regulamento”, a nomeação para Director Geral (Os Ridículos, 8 Mar. 1913; figura 6). Ambas as BD´s
são de Silva Monteiro. A ascensão política de uns traduz-se na ascensão social de outros, com destaque para os respectivos familiares, como o ilustra a BD “Dos nabos, pepinos, tomates e da abóbora… até às alturas da elegância! Uma canastra… vermelha!”, onde
uma tal “Sr.ª Eufrázia”, que vendia hortaliça, passa a “ter tudo” (modista, cabeleireiro, um andar nobre, altas e importantes relações
de amizade; faz a avenida e veraneia no norte) com a colocação (política) do marido, “grande democrático”, como não podia deixar
de ser (Os Ridículos, 9 Ago. 1916; figura 7). Assina Silva Monteiro.
JJ|Jan/Mar 2012|57
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Figura 9

Figura 8

> O boato ou o segredo, com 4 pranchas, “peça” nuclear neste clima de instabilidade crónica e violência política que, não sendo um exclusivo nacional, atinge
agora níveis inimagináveis13;
> As rendas e os impostos, com 2 pranchas, um clássico da BD de pendor crítico
e satírico político14;
> A compra de votos, a farsa eleitoral, a manipulação do Zé Povinho, a troco de
empregos, comissões, favores, dinheiro, fornecimentos, antes como agora, igualmente com duas pranchas15;
> As promessas, não cumpridas, também com duas pranchas, e, como resultado
deste incumprimento, a indiferença ou o arrependimento político, num total de 3
pranchas16;
> A guerra (I Guerra Mundial), a conspiração talassa, a propriedade, a religião17
e os militares, cada um com 1 prancha, completam este retrato político que nos é
dado por estas BD’s.
As outras BD’s, num total de 20, têm como protagonista o quarteto que vai ocupar todo o espaço da actividade partidária na I República:
- Bernardino Machado, o diplomata, com 8 pranchas (mas aparece em 10)18;
- Afonso Costa, o político, com 5 pranchas (aparece em 11)19;
- Brito Camacho, o intelectual, com 3 pranchas (aparece em 5)20;
- António José de Almeida, o tribuno, com 2 pranchas (aparece igualmente em 5
pranchas)21.
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Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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Figura 15

Figura 16

13) Comicamente desconstruído, em “Segredo de mais de três… é como paxaste!... Como nós soubemos tudo!”. O segredo de que
ninguém consegue guardar segredo, e como ele facilmente chega aos jornais, neste caso ao bissemanário Os Ridículos, através de
Xavier Magalhães, secretário de redacção do jornal nesta altura. Embora não estando assinada, a BD é de Silva Monteiro, dado o
seu traço inconfundível (Os Ridículos, 14 Jul. 1917; figura 8).
14) Em “Um futuro risonho! Regime de economia!”, o futuro é tudo menos risonho, pois nem o Zé Povinho, nem o senhorio, conseguem evitar a ida ao prego: o primeiro, para pagar as rendas; o segundo, dada a insuficiência destas, para pagar as contribuições.
No fim, tudo “vai para o Estado”. Assina Silva Monteiro (Os Ridículos, 4 Dez. 1912; figura 9).
15) Outro clássico da BD: “Na quadra eleitoral! A pedir os votos!”, todos pedem votos: Brito Camacho nos jornais; António José de
Almeida, dando música; Bernardino Machado, “cordialmente”; Machado Santos, como “chefe revolucionário”; Afonso Costa, com
“o poder das cunhas”, é o mais eficaz, conseguindo convencer um Zé Povinho todo aperaltado. Da autoria de Silva Monteiro (Os
Ridículos, 16 Jan. 1915; figura 10).
16) Em “Uma história verdadeira… e quantos desta maneira”, retrata-se o arrependimento do republicano que antes e na revolução (5 de Outubro) estava inteiramente com a República, colocando bombas, lutando contra os monárquicos na Rotunda, dando
vivas à República, destruindo altares nas igrejas, mas que, passados os primeiros anos, “sem trabalho, sem pão, sem liberdade e
sem nada”, já se mostrava arrependido do novo regime político que ajudara a construir. A BD é de Cândido Silva (Os Ridículos, 14
Out. 1914; figura 11).
17) Na BD “Santo António festejado pelos hereges… muito cheio de gratidão, voltou a casaca!...”, o que temos é um subtil ataque
aos religiosos que viraram a casaca, isto é, que aderiram à República, a troco da manutenção do ferido municipal de 13 de Junho.
Para ilustrá-lo, Silva Monteiro recorre sem surpresa a Santo António, que, reconhecido pelas festas que lhe foram dedicadas, “assiste ao fogo de vistas”, faz “o seu pé de dança”, “toma café na Brazileira em companhia de um chefe carbonário”, “agradece à câmara, as festas no seu dia e véspera”, faz uma “manifestação ao Mundo”, tocando “A Portuguesa” e, por fim, adere à República, personificada em Afonso Costa (Os Ridículos, 14 Jun. 1913; figura 12).
18) Aqui numa divertida BD de continuação, de Silva Monteiro, em 4 pranchas, a propósito da sua partida para o Brasil: em três
delas, Bernardino Machado despede-se de várias pessoas, desde a engomadeira, ao burro da lavadeira, passando pelo homem do
talho, o sapateiro, etc., até ao barbeiro, onde faz a barba antes de fazer um manguito a Brito Camacho, director do jornal A Luta e
seu inimigo político (Os Ridículos, 17 e 29 Abr. 1912; 8 Maio 1912; desta sequência mostramos apenas a primeira prancha, de 17 de
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Figura 17

Abril de 1912, figura 13); na última prancha, já no Brasil, Bernardino Machado mantém o mesmo registo cordial, cumprimentando,
entre outros, quer “um antigo papagaio real”, numa alusão ao seu anterior monarquismo, quer a “fina-flor carioca” (Os Ridículos, 14
Set. 1912; figura 14). Silva Monteiro confirma nesta BD algumas das características peculiares de Bernardino Machado, como a sua
delicadeza, diplomacia, e elegantes maneiras, cujo excesso, suscitava desconfiança de outros republicanos, que viam aí hipocrisia,
manobrismo e uma enorme ambição pessoal.
19) Tratado por Cândido Silva como “Um simples mortal!”, em “A popularidade de sua excelência!”, onde encontramos um Afonso
Costa bastante descontraído: “cumprimentado pela multidão”, tomando “democraticamente um sorvete de 10 réis”, comprando
uma pastilha para os calos, pouco preocupado com as ameaças de morte, passando “pelo meio do povo suspeito”, “sem se ralar
democraticamente”, e, na última vinheta, indo “democraticamente para as iscas”, depois de encontrar um dos seus melhores amigos (António Maria da Silva?), numa palavra, um simples mortal, numa antítese daquilo que na realidade Afonso Costa era: o mais
eminente republicano, tão amado quanto odiado. O animal político que se confundia com a própria República, com os seus defeitos
e qualidades (Os Ridículos, 16 Ago. 1913; figura 15).
20) O político das causas perdidas é captado com enorme precisão na BD “A viagem do Tio Camacho ao Porto! Um grande
sucesso!”, de Silva Monteiro, que goza com o fracasso desta mesma viagem, que nenhum interesse teria despertado junto do
público: desde a partida, passando pela “conferência do ilustre chefe unionista [que] esteve à cunha” (mas onde se vê uma
sala completamente vazia), até ao regresso a Lisboa. A presença das moscas nas 6 vinhetas reforça precisamente a ideia de
“estar às moscas”, isto é, sem ninguém, com pouca gente, desinteressante. O que vai ao encontro do retrato que Raul
Brandão tem de Brito Camacho, quando afirmava que este, “até quando tem razão, é detestado – talvez mais detestado do
que quando a não tem”. Talvez por isso, as suas conferências fossem ignoradas pelo povo!!! (Os Ridículos, 14 Maio 1913; figura 16)
21) Na BD, intitulada “Numa verdadeira dobadoira! Irra! Não se pode ser estadista nesta terra!...”, Silva Monteiro alude com graça
às muitas pastas (Presidência, Colónias, Instrução, Interior) que António José de Almeida recebeu ao longo da sua vida política.
Duma forma geral, o visado nunca é objecto de críticas violentas. Se calhar, os caricaturistas d’Os Ridículos partilhavam, com Guerra
Junqueiro, a ideia de que António José de Almeida era o mais desinteressado dos homens do regime: “Todos se anicham nos melhores lugares, eles e as famílias. Fora o Almeida e mais dois ou três, o resto devora”. Como tal, procuravam ser simpáticos nos desenhos, caricaturas e BD´s que lhe dedicavam (Os Ridículos, 5 Jul. 1916; figura 17).
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Estes são os novos “heróis” da BD satírica da I República, pelo menos n’Os
Ridículos. Depois, num plano secundário, temos Teófilo Braga (1 prancha; aparece 2
vezes), Ferreira do Amaral (1; 1), e D. Manuel (aparece em 2 pranchas).
Terminamos esta abordagem pelos assuntos e figuras com a análise, ainda que
genérica, da presença do Zé Povinho no conjunto das BD´s aqui tratadas. Na linha
da boa tradição bordaliana, a figura do Zé Povinho volta a ocupar um lugar de destaque, só que desta vez na crítica política, não à Monarquia, mas tendo como alvo a
I República e os políticos republicanos.
Se, antes do 5 de Outubro de 1910, Rafael Bordalo Pinheiro, e depois Celso
Hermínio e Leal da Câmara (todos com obra de BD de excelente qualidade), tiveram
um papel importante na revolução republicana, “pelo desgaste produzido através
das suas BD´s, dos seus cartoons e dos jornais que dirigiram”22; e, se nestas BD’s,
cartoons e jornais, o grande responsável por esse desgaste foi o Zé Povinho, depois
da revolução republicana ele regressaria para zurzir novamente na “porca” da
política, agora republicana. E vai fazê-lo, sozinho, em 9 pranchas, estando ainda
presente em mais 5, na companhia de Bernardino Machado, Afonso Costa, Brito
Camacho e António José Almeida, os seus novos companheiros de “aventuras”…23
Que conclusões podemos retirar desta incursão pelos assuntos e figuras da I
Figura 19

Figura 18

Figura 20
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República através da BD? A principal conclusão é que estamos a lidar com uma BD
que tem como destinatários os adultos. Com efeito, quer pela sua existência numa
folha humorística, quer pelos temas visados (onde a política é omnipresente), quer
ainda pelo discurso que a acompanha, num registo mais popular, cómico, embora truculento, a BD publicada n’Os Ridículos inscreve-se na tradição da BD para adultos,
“claramente associada ao cartoon e à caricatura, ao humor como forma acutilante e
actuante de militância política, cujo exemplo maior entre nós é naturalmente Rafael
Bordalo Pinheiro”24. Mas, aspecto muito importante, renovando essa mesma BD para
adultos, essa BD satírica, de cariz político e humorístico. Renovando como? Desde logo,
com novos autores, como Silva Monteiro, Santos Silva, Jorge Colaço, Alberto Sousa,
Cândido Silva, entre outros. E, claro, com novas abordagens temáticas (o medo ou a
guerra, por exemplo), embora mantendo a mesma opção estética, como iremos ver.
4.3. “VELHAS ESTÉTICAS” VERSUS “NOVAS ESTÉTICAS”

Esta BD de pendor crítico e satírico político, tributária do cartoon e da caricatura, destinada a adultos - e, por isso mesmo, ela reflecte tanto os acontecimentos e os indivíduos da I República, tendo mesmo intervenção neles -, que continua e se renova
neste período, mantém, no que à estética diz respeito, a tradição bordaliana; ou
melhor, filia-se na tradição de Rafael Bordalo Pinheiro.
Olhando para a BD publicada n’Os Ridículos, o traço do mestre está lá, em todo o
seu esplendor. Seja nas BD’s de Silva Monteiro, seja nas de Cândido Silva ou Alonzo,
onde, não raras vezes, encontramos os mesmos lugares comuns de espoliação do Zé
Povinho e o mesmo humor bordaliano.
Atente-se na BD de Silva Monteiro, de longe a mais abundante, como vimos. Com
excepção de algumas pranchas, de 1911 e 1912, onde se verifica que o caricaturista,
como muitos autores da sua geração formados no gosto de oitocentos, “chegou a
experimentar novas estéticas gráficas, ligadas ao Modernismo contemporâneo”25,
em todas as outras o que temos é um traço claramente herdeiro de Rafael Bordalo
Pinheiro, que Silva Monteiro conhece e domina muito bem. Mas, apesar da influência directa do mestre, patente ainda na utilização de composições e soluções gráficas

22) BOLÉO, João Paulo Paiva, e PINHEIRO, Carlos Bandeiras Pinheiro – Das Conferências do Casino à Filosofia de Ponta. Percurso
Histórico da Banda Desenhada Portuguesa, Lisboa, Bedeteca de Lisboa, 2000, p. 14.
23) Em “Amigos velhos. Amigos de sempre!”, com o subtítulo irónico de “Sempre ao lado do povo!”, vemos um Zé Povinho ladeado
por António José de Almeida e Afonso Costa, que lhe prometem bacalhau a pataco, “batatas a vintém” e “azeite a tostão”. O Zé, até
aí convencido (“gozamos e não pagamos”), aparece sozinho na última vinheta, a olhar para o nada!!! Dado a forma como a história
termina somos de imediato levados a pensar que falta qualquer coisa nesta última vinheta (Os Ridículos, 5 Set. 1917; figura 18). Ora,
o que falta é o que está na prova que foi enviada previamente para a censura: um Zé enganado, espantado com os preços dos alimentos em causa, caros e não baratos, como lhe haviam prometido (Figura 19). Pelos vistos, em contexto de guerra (o desenho é de
5 de Setembro de 1917), e já com a censura prévia à imprensa a funcionar desde 28 de Março de 1916, a inflação dos preços dos alimentos, e o logro político, eram matérias que o poder não gostava de ver nos jornais humorísticos!!! A BD é de Silva Monteiro. Na
história “À espera que a vida baixe, e antes dela baixar… baixa o Zé à sepultura!...”, este é o único protagonista desta triste história,
dum Zé que não tendo nada para comer, vestir e fazer termina, sem surpresa, na sepultura (Os Ridículos, 19 Fev. 1921; figura 20). A
BD, de Santos Silva, alude ao contexto do pós-guerra, e às dificuldades que os portugueses então sentiram: inflação galopante, desvalorização do escudo, instabilidade política, novos impostos e açambarcamentos. O contraste entre ricos e pobres chega a ser chocante, motivando uma atenção especial dos caricaturistas, como Stuart Carvalhais, com desenhos e comentários bastante sarcásticos.
24) BOLÉO, João Paulo de Paiva, “ A Génese da Moderna Banda Desenhada”, In A I República na Génese da Banda Desenhada e no
Olhar do Século XXI. Catálogo. S.L., CNCCR e CMA, 2010, p. 91.
25) MATOS, Álvaro Costa de, e ALMEIDA, Mariana Caldas de, e BRAGA, Pedro Bebiano (Coord.) – Silva Monteiro. Desenho
Humorístico n’Os Ridículos (1908-1926), (…), p. 22. Às pranchas de 1911 e 1912, acima referidas, podemos juntar uma outra, posterior, num registo gráfico igualmente modernista, nada bordaliano, como é o caso da história “A Nossa Vida de Todos os Dias”, publicada n’Os Ridículos, de 10 de Abril de 1915 (Ver figura 3).
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Os Ridículos

semelhantes, a BD de Silva Monteiro revela alguma novidade, plasmada nos
seguintes aspectos:
1.º Nalgumas declinações modernistas, como vimos, onde “denotamos a tendência para um traço mais livre, suscitando movimento, ou mesmo interrompido, deixando apenas a sua suspeição”26;
2.º Acrescentando, por vezes, um humor mais eficaz, dando um novo impulso
criativo à sátira política mordaz, desapiedada;
3.º Na constante actualização da figura do Zé Povinho (repare-se no pormenor
da dobra das calças, nos anos 10, para desaparecer, na década de 20), e na sua adaptação aos diferentes contextos da I República;
4.º Na forma como usou o risco a negro, “em linha ou em quadrícula”, e como
“conferia um brilho especial às manchas a preto, revelando um bom conhecimento das potencialidades da técnica de impressão. Nos seus desenhos [e BD’s], utilizou
muito a tinta-da-china, certeiramente, quase sem recorrer ao esboço a lápis, de início
sobre cartolina, mais tarde substituindo-a, quase por completo, pelo papel vegetal”27;
5.º Por último, a novidade da BD de Silva Monteiro está ainda no risco de alguma figuras, num traço perto da ilustração infantil.

26) Idem, Ibidem, p. 25.
27) Idem, Ibidem, p. 26. Sabemos
isto, hoje, devido à investigação
que foi feita para a exposição
“Silva Monteiro. Desenho
Humorístico n’Os Ridículos (19081926)”, realizada no Museu
Bordalo Pinheiro em 2010, no
âmbito das comemorações municipais do centenário da República,
investigação que, por sua vez, deu

Esta BD de sátira política, de intervenção, para adultos, vai coexistir com uma BD
social, ou melhor, “impessoal” (Christiano Cruz), alimentada por um novo traço,
mais subtil, mais apurado (prevalecem as linhas rectas, simples, finas), com um estilismo ignorado na “velha” BD política; num registo humorístico menos popular,
antes mordaz e irónico, não raras vezes cruel, que a crítica dos costumes sociais e a
ridicularização dos hábitos das classes médias começava a impor; igualmente destinada a adultos, feita pelos novos, isto é, pelos modernistas, como Almada Negreiros,
Cottinelli Telmo, Stuart Carvalhais, Rocha Vieira, Carlos Botelho, Bernardo Marques,
entre outros.
A par desta BD, uma mais política, outra mais “impessoal”, surgem, durante este
período, publicações periódicas infanto-juvenis “em que a BD é uma componente
importante”, juntamente com as “primeiras BD’s marcantes pensadas primacialmente para um público jovem”28, mais isso já é outra história…

origem a um estudo inédito sobre
este caricaturista e autor de BD, de
Álvaro Costa de Matos, Pedro
Bebiano Braga e Mariana Caldas
Almeida. Op. Cit. Naturalmente,
para chegarmos àquelas conclusões foi da maior importância o
estudo e análise da colecção de

5.

A BD COMO INSTRUMENTO DE CRÍTICA
POLÍTICA NA I REPÚBLICA: algumas
conclusões…

desenhos originais de Silva
Monteiro, de Emílio Ricon Peres,
depositada no Museu da
Presidência da República.
28) BOLÉO, João Paulo de Paiva, “
A Génese da Moderna Banda
Desenhada”, In A I República na
Génese da Banda Desenhada e no
Olhar do Século XXI (…), p. 92.
29) BOLÉO, João Paulo Paiva, e
PINHEIRO, Carlos Bandeiras
Pinheiro – Das Conferências do
Casino à Filosofia de Ponta.
Percurso Histórico da Banda
Desenhada Portuguesa, (…), p. 72.
64 |Jan/Mar 2012|JJ

sta aproximação pela história da BD publicada n’Os Ridículos, entre 1910 e
1926, permite-nos retirar as seguintes conclusões finais:
1.ª Tal como o cartoon ou a caricatura, a BD que este jornal deu à estampa foi
utilizada como arma de arremesso contra a República, as instituições e os políticos
republicanos, sustentando-se numa crítica política mordaz, truculenta, na denúncia
da iniquidade ou na recusa do status quo; optando (grosso modo) pela continuação
da estética oitocentista, herdeira da tradição bordaliana, num registo mais popular
e cómico;
2.ª Trata-se, como vimos, duma BD eminentemente política, de intervenção,
para adultos, que tem como principal alvo o clima de medo, de constantes sobressaltos, criado pela crónica instabilidade político-partidária que marca Portugal nesta
altura, designadamente na cidade de Lisboa; que denuncia as perseguições políticas
e, no outro extremo, os favoritismos partidários; que desconstrói o boato ao mesmo
tempo que revela a tributação excessiva sobre o Zé Povinho (sem grande novidade),

E
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e as falsas promessas republicanas que não foram cumpridas; que mostra o arrependimento político de alguns relativamente ao republicanismo e ao novo regime político ou mesmo o aparecimento dum caldo cultural de indiferença que, sabemos
hoje, levou à Ditadura Militar;
3.ª Desta forma, a BD política, à semelhança do cartoon e da caricatura, contribuiu para a formação duma opinião pública hostil à República (nomeadamente
junto das camadas mais populares), que gradualmente vai desgastando, minando,
com grande eficácia, diga-se, os alicerces políticos do regime;
4.ª Esta BD política, feita para adultos, deu um contributo que não é despiciendo para o reforço da diversidade técnica da BD que se publicou durante a I
República, plasmada nas opções estéticas, temáticas ou discursivas, confirmando,
como refere João Paiva Boléo, “que sempre houve uma continuidade, vinda das origens, de uma BD diversificada nos seus temas, intenções e destinatários, muitas
vezes caracteristicamente para adultos”29.
5.ª Silva Monteiro foi o grande animador desta BD, o grande autor da BD política publicada no bissemanário humorístico lisboeta Os Ridículos, entre 1910 e 1926,
dando um novo impulso criativo a este tipo de BD, e, por consequência, contribuindo para a renovação da BD de pendor político e humorístico claramente para
adultos; além disso, que não é de somenos, escreveu ainda alguns dos balões que
acompanharam as suas pranchas, embora a maior parte tenham saído do lápis de
Cruz Moreira, o prosador humorístico de excelência do jornal e, podemos afirmá-lo,
da República.
Lisboa, 6 de Dezembro de 2011. JJ

BIBLIOGRAFIA PRIMÁRIA:

Os Ridículos, 1910-1926.
BIBLIOGRAFIA SECUNDÁRIA:

BOLÉO, João Paulo Paiva, e
PINHEIRO, Carlos Bandeiras
Pinheiro – Das Conferências do
Casino à Filosofia de Ponta. Percurso
Histórico da Banda Desenhada
Portuguesa, Lisboa, Bedeteca de
Lisboa, 2000;
 DEUS, António Dias de – Os
Comics em Portugal. Uma História da
Banda Desenhada, Lisboa,
Cotovia/Bedeteca de Lisboa, 1997;
 FERNANDES, Eduardo – Memórias
do «Esculápio». Das mãos da parteira
ao ano da República, Lisboa, 1940.
 MACEDO, Jorge Borges de, “A
opinião pública na História e a
História na opinião pública”, In
Estratégia. Revista de Estudos
Internacionais, Lisboa, N.º 1, 1986,
pp. 47-59;
 MARTINS, Rocha – Pequena
História da Imprensa Portuguesa,
Lisboa, Inquérito, 1941;
 MATOS, Álvaro Costa de – “A


Rolha… Política e Imprensa na Obra
Humorística de Rafael Bordalo
Pinheiro”, In A Rolha. Bordalo.
Catálogo da Exposição, Lisboa,
Hemeroteca Municipal de Lisboa,
2005, pp. 8-20;
 MATOS, Álvaro Costa de – “Da
Imprensa Humorística na I
República…”, In JJ - Jornalismo e
Jornalistas, Lisboa, N. 44 (Out./Dez.
2010), pp. 50-66;
 MATOS, Álvaro Costa de, e
OLIVEIRA, João Carlos (Coord.) –
“O Jogo da Política Moderna!”
Desenho Humorístico e Caricatura na
I República, Catálogo da Exposição.
Lisboa, CML/DMC/GTCMCR, 2010;
 MATOS, Álvaro Costa de, e
ALMEIDA, Mariana Caldas de, e
BRAGA, Pedro Bebiano (Coord.) –
Silva Monteiro. Desenho Humorístico
n’Os Ridículos (1908-1926), Catálogo
da Exposição. Lisboa,
CML/DMC/GTCMCR, 2010;
 MEDINA, João – Caricatura em
Portugal. Rafael Bordalo Pinheiro,
Pai do Zé Povinho, Lisboa, Edições
Colibri, 2008;

 OLIVEIRA MARQUES, A. H. de –
Guia de História da 1.ª República
Portuguesa, Lisboa, Estampa, 1981.
 RAMOS, Rui - A Segunda Fundação,
1890- 1926, 6.º vol. da História de
Portugal (dir. José Mattoso), Lisboa,
Circulo de Leitores, 1994;
 SÁ, Leonardo De, e DEUS, António
Dias de – Dicionário de Autores de
Banda Desenhada e Cartoon em
Portugal, Costa da Caparica, Época
de Ouro, 1999.
 SOUSA, Osvaldo Macedo de –
História da Arte da Caricatura de
Imprensa em Portugal, Vol. II (Na
República, 1910-1933), Lisboa,
Humorgrafe/SECS, 1999;
 TENGARINHA – Imprensa e
Opinião Pública em Portugal,
Coimbra, Minerva, 2006.
 A I República na Génese da Banda
Desenhada e no Olhar do Século XXI.
Catálogo. S.L. CNCCR e CMA, 2010.
 Dicionário Cronológico de Autores
Portugueses. Vol. 3, Mira-Sintra Mem Martins, Instituto da Biblioteca
Nacional e do Livro/Publicações
Europa América, 1994.

JJ|Jan/Mar 2012|65

66_cronica49.qxd

01-03-2012

14:28

Page 66

CRÓNICA

A noite é dos jornalistas
O Cais do Sodré, que em tempos foi o paraíso de marinheiros que atracavam em
Lisboa e prostitutas que faziam das pensões os seus “escritórios”, tem o chão
pintado de cor-de-rosa. E não é um cor-de-rosa qualquer. É daqueles cor-de-rosa de
pastilha elástica cheia de corantes ou de tecto de carro descapotável da Barbie. Claro
que, mais dia, menos dia, a tinta vai desaparecer no meio de poças de chuva, cerveja
e tudo o que se possa imaginar, mas ainda assim, a rua está cor-de-rosa e isso parece
incomodar muita gente.

O

s marinheiros não se aborreceram,
até porque deixaram de pisar o chão
da Rua Nova do Carvalho há
algumas décadas. Dessa altura
sobraram pequenas lojas de apetrechos de
pesca, algumas entretanto convertidas em bares
do momento, como o Sol e Pesca, onde até o
famoso chefe viajante Anthony Bourdain
degustou muxama de atum, como noticiaram
vários jornais em Dezembro.
Os clientes antigos, a maior parte jornalistas,
actores e outros artistas que enchiam discotecas
menos populares, como o Viking, esses sim
viram a “sua rua” ser invadida por uma
avalanche de gente que costumava frequentar
JOSÉ SOUTO

outras paragens da moda. E não parecem
contentes.
De repente, pintou-se a rua de uma ponta à
outra, quatro antigas pensões de prostituição
foram convertidas numa zona de escritórios e
montou-se um cabeleireiro onde se pode cortar
a franja com um copo de gin na mão. O Cais do
Sodré ficou mais bonito, mais seguro, mas
deixou de ter aquele encanto decadente.
Acabaram privilégios como ter empregadas de
bata que se deslocam à pista semi-vazia para
perguntar: “O que é que queres beber, bebé?”
Nos dias de hoje nem elas conseguem passar
para lá do balcão, tal é a multidão que se
acotovela para pedir bebidas nas discotecas.
66 |Jan/Mar 2012|JJ

O Cais do Sodré tornou-se O sítio para sair à
noite em Lisboa e a culpa é nossa, dos
jornalistas. Quando a Time Out desvendou o
segredo da discoteca Viking, duas sessões de
striptease grátis, à uma e às três da manhã, o
sítio tornou-se irrespirável. Fabiana, a stripper
brasileira, virou ícone da noite lisboeta e a
gerência, além de prolongar o strip até às 5 da
manhã, passou a cobrar 5 euros de entrada.
Fabiana deu entrevistas qual estrela de novela
da Globo e até teve direito a páginas de fãs no
Facebook.
Ver uma mulher nua deslizar pelo varão
tornou-se obrigatório no Cais do Sodré, como se
perder um show da Fabiana tornasse a noite
incompleta. Os bares que ali vão aparecendo
mantêm essa preocupação e contratam escolas
de espectáculos burlescos e erguem enormes
varões de strip em espaços que ainda cheiram a
tinta fresca. Mas nada é como dantes, porque
nada é autêntico.
Do Cais do Sodré vão-se perdendo histórias
como a de James Earl Grey, o assassino de
Marthin Luther King, que ali dormiu com uma
prostituta em Maio de 1968 pouco antes de ser
capturado no aeroporto de Londres. O episódio
foi notícia na revista Life e no The New York
Times que até falou com a prostituta Maria, que
descreveu o assassino como “um tipo simpático
que não tinha muito dinheiro com ele”. Ou as
histórias dos marinheiros gregos que
compravam loiça para partir e dançar em cima
dos cacos na cave da discoteca Roterdão.

N

ão é difícil prever os próximos
passos do Cais do Sodré: uma loja
de tatuagens, outras de ténis caros
e roupa urbana e ainda mais bares
com música electrónica como aconteceu na Bica.
Pode-se mesmo dizer que o Cais do Sodré é a
nova Bica. E a Bica? Talvez o novo Bairro Alto,
que também foi desbravado noutro século por
jornalistas que ali trabalhavam. A tendência
geográfica da noite lisboeta é descendente.
Resta saber se vamos parar ao rio ou ao
Intendente. JJ
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